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თავი I. ზოგადი დებულებები 

 

1. შესავალი 

1.1 წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს PAY მერჩანტის 

ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებს (შემდგომში - 

“პირობები”), რომელიც განსაზღვრავს საბანკო პროდუქტების 

და საბანკო მომსახურებ(ებ)ის პირობებს, მათ აღწერილობას და 

მხარეთა უფლება-მოვალეობებს აღნიშნული პროდუქტების და 

მომსახურების სარგებლობის პროცესში. 

1.2 ბანკის მიერ მერჩანტისთვის შეთავაზებული საბანკო 

მომსახურებ(ებ)ის ან/და პროდუქტების ჩამონათვალი 

მოცემულია, მაგრამ არ შემოიფარგლება, წინამდებარე 

პუნქტით, ამასთან მერჩანტის მიერ აღნიშნული მომსახურება 

ან/და პროდუქტები შესაძლებელია მიღებულ იქნას, როგორც 

პაკეტ(ებ)ში, (ბანკის მიერ დადგენილი სტანდარტული ან 

მერჩანტის მიერ შერჩეული კომბინაციებით) ისე ცალკეული 

მომსახურების ან/და საბანკო პროდუქტის შეძენის გზით: 

1.2.1 მიმდინარე ანგარიში; 

1.2.2 Sმარტივი ბიზნეს ბარათი; 

1.2.3 ლოკალური და საერთაშორისო ბარათების მომსახურება 

(მათ შორის, POS ტერმინალებით მომსახურება); 

1.2.4 ინტერნეტ ექვაირინგის სისტემით სარგებლობა; 

1.2.5 ელექტრონული საფოსტო მომსახურება;  

1.2.6 ელექტრონული არხებით მომსახურება; 

1.2.7 eMoney ელექტრონული საფულით მომსახურება; და 

1.2.8 სხვა დამატებითი მომსახურება, რომელიც წინამდებარე 

პირობებით არის დარეგულირებული. 

1.3 თუ მერჩანტს არ გააჩნია 1.2 პუნქტში ჩამოთვლილთაგან 

რომელიმე პროდუქტით ან/და მომსახურებით სარგებლობის 

უფლება, მას არ შეეხება პირობებში ამ პროდუქტის აღმწერი 

შესაბამისი პუნქტები. ეს პუნქტები მერჩანტისთვის 

ამოქმედდება პროდუქტით ან/და მომსახურებით სარგებლობის 

უფლების მინიჭების შემდეგ. 

1.4 ბანკი უფლებამოსილია შეცვალოს საბანკო 

მომსახურების ან/და პროდუქტების რაოდენობა ან/და სახეები 

ან მათთან დაკავშირებული პროცედურები, პირობები და 

დანართები ან სხვა ნებისმიერი დოკუმენტაცია, რის შესახებაც 

მერჩანტს ეცნობება ბანკის საინფორმაციო მასალების 

საშუალებით, ხოლო მათი გამოყენება შესაძლებელი იქნება 

ბანკში დადგენილი პროცედურის დაცვით. 

1.5 ბანკი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს ცალმხრივად 

შეცვალოს წინამდებარე პირობებში გათვალისწინებული წესები 

ან/და ხელშეკრულების სხვა შემადგენელ დოკუმენტებში 

მოყვანილი წესები,  პირობები ან/და ტარიფები იმისათვის, რომ 

იგი შესაბამისობაში მოვიდეს ბანკში დადგენილ ახალ წესებთან, 

შეცვლილ საბაზრო პირობებთან, საბანკო პრაქტიკასთან ან/და 

შესაბამის კანონმდებლობასთან. 

1.6  ბანკი იტოვებს უფლებას, დროებით შეაჩეროს ან/და 

უარი განუცხადოს მერჩანტს მომსახურების გაწევაზე, თუ 

მერჩანტმა საერთოდ ან დროულად არ შეავსო, ხელი არ მოაწერა 

ან ბანკს არ წარუდგინა ბანკის მიერ მოთხოვნილი რომელიმე 

დოკუმენტი  ბანკისთვის მისაღები ფორმით და შინაარსით. 

1.7 ბანკი დაიწყებს მერჩანტის მომსახურებას მერჩანტის 

მიერ შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერისა და ბანკის 

მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ. 

ამასთან, ბანკს უფლება აქვს, ერთპიროვნულად, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ უარი განუცხადოს მერჩანტს 

მომსახურების გაწევაზე, მიზეზის გაცხადების გარეშე. 

1.8 ბანკს უფლება აქვს შეამოწმოს მერჩანტის მიერ მისთვის 

მიწოდებული ან/და მერჩანტის შესახებ ნებისმიერი სხვა გზით 

მოპოვებული ინფორმაცია, რაზედაც მერჩანტი აცხადებს 

ერთმნიშვნელოვან და უპირობო თანხმობას. 

 

2. ტერმინები და განმარტებები 

2.1 ამ პირობებში, დანართებში და მხარეთა მიერ ამ 

ხელშეკრულების დადებასთან ან შესრულებასთან 

დაკავშირებით შედგენილ სხვა დოკუმენტებში გამოყენებულ 

ტერმინებს და განსაზღვრებებს აქვთ ქვემოთ მოცემული 

მნიშვნელობა, თუ შესაბამისი დოკუმენტის კონტექსტიდან 

აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს: 

2.1.1 PAY სისტემა ან სისტემა ან PAY - ბანკის მიერ 

მერჩანტისთვის შეთავაზებული და წინამდებარე 

ხელშეკრულებით დარეგულირებული მრავალფუნქციური და  

მრავალარხიანი უნაღდო ანგარიშსწორების სისტემა და 

საგადამხდელო არხ(ებ)ი, რომლის საშუალებითაც მერჩანტს 

აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს საბანკო ოპერაციები ან/და 

მიიღოს კლიენტებისგან სხვადასხვა სახის გადახდები 

საკუთარი მომსახურების/პროდუქტის სანაცვლოდ; 

2.1.2 ბანკი - სს “ლიბერთი ბანკი”, რეგისტრაციის თარიღი: 27 

მარტი, 1995 წელი,  საიდენტიფიკაციო კოდი: 203828304, საბანკო 

ლიცენზია: #0110247, იურიდიული მისამართი: საქართველო, 

თბილისი 0162, ი. ჭავჭავაძის 74; ტელ: 2 55 55 00; ფაქსი: 2 55 55 

04; ელ-ფოსტა: info@libertybank.ge; 

2.1.3 მერჩანტი ან კომპანია - ნებისმიერი პირი, რომელიც 

სარგებლობს PAY სისტემის მომსახურებით წინამდებარე 

ხელშეკრულების შესაბამისად; 

2.1.4 კლიენტი, მომხმარებელი ან აბონენტი - ნებისმიერი პირი, 

რომელიც მერჩანტთან ან/და ბანკთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე სარგებლობს მერჩანტის  ან/და 

ბანკის მომსახურებ(ებ)ით/პროდუქტებით; 
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2.1.5 მხარე - ბანკი ან მერჩანტი დამოუკიდებლად; 

2.1.6 მხარეები - ბანკი და მერჩანტი ერთობლივად; 

2.1.7 ბარათის მფლობელი - ფიზიკური პირი, რომელიც 

უფლებამოსილია გამოიყენოს საბანკო ბარათი ემიტენტთან 

გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე; 

2.1.8 Sმარტივი ბიზნესი ან Sმარტივი ბიზნესის ანგარიში ან 

Sმარტივი - იურიდიული პირის ანგარიშსწორების საბანკო 

ანგარიში, რომლის საშუალებითაც მერჩანტს წინამდებარე 

პირობებით გათვალისწინებულ საბანკო მომსახურებებთან 

ერთად შეუძლია წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული არხებით  კლიენტებისგან მიიღოს ან/და 

თავად განახორციელოს სხვადასხვა გადახდები; 

2.1.9 Sმარტივი ბიზნესის ბარათი ან ბარათი - ბანკის მიერ 

ემიტირებული ლოკალური, საქართველოს ტერიტორიაზე 

მოქმედი საბანკო პლასტიკური ბარათი, რომლითაც 

ხორციელდება Sმარტივი ბიზნესის ანგარიშიდან თანხის 

გახარჯვა; 

2.1.10  განაცხადი - მერჩანტის მიერ  წინასწარ დადგენილი 

სპეციალური ფორმით შევსებული PAY სისტემით 

სარგებლობის მოთხოვნა, ან ვებ-გვერდი PAY-ს საშუალებით 

შევსებული განაცხადი; 

2.1.11  ვებ-გვერდი PAY – ვებ-გვერდი www.pay.ge, რომლის 

საშუალებითაც მერჩანტს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს 

სხვადასხვა ინფორმაცია ან/და განახორციელოს სხვადასხვა 

ოპერაციები წინამდებარე პირობების შესაბამისად; 

2.1.12  P2P - ერთი Sმარტივიდან მეორე Sმარტივიზე ან/და 

ბანკის მიერ ემიტირებულ სხვა საბანკო პლასტიკურ ბარათზე 

თანხის საქართველოს ტერიტორიაზე გადარიცხვის 

შესაძლებლობა ბანკომატის ან/და ბანკის მიერ წინასწარ 

განსაზღვრული და ნებადართული სხვა ელექტრონული 

არხ(ებ)ის მეშვეობით; 

2.1.13  საგადახდო დავალება -  მერჩანტის ან/და მომხმარებლის 

მიერ  ბანკისთვის  მიცემული დავალება, რომელიც 

წარმოადგენს ანგარიშსწორების მონაწილეთა შესაბამის 

ანგარიშებზე ოპერაციების შესრულების საფუძველს; 

2.1.14  Sმარტივი აპლიკაცია ან მობილური აპლიკაცია - ბანკის 

ელექტრონული პროგრამა, რომლის მობილურ ტელეფონში 

ინსტალაციის შემდეგ მერჩანტს საშუალება მიეცემა მისი და 

Sმარტივი ბიზნესის მეშვეობით განახორციელოს წინამდებარე 

პირობებით გათვალისწინებული ოპერაციები; 

2.1.15  SMS შეტყობინება ან SMS - მერჩანტის, ბანკის ან/და სხვა 

მესამე პირის მიერ ინიცირებული მოკლე ტექსტური 

შეტყობინება; 

2.1.16  USSD მენიუ - ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიების 

პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის საშუალებითაც 

მერჩანტი უფლებამოსილია მობილური ტელეფონით 

დააგენერიროს საგადახდო დავალება; 

2.1.17  მობილური ტელეფონი ან ტელეფონი - ფიჭური 

კავშირგაბმულობის ქსელში ჩართული ტელეფონი; 

2.1.18  ტრანზაქცია - ავტორიზაციის და შემდგომი 

ანგარიშსწორების ოპერაციათა ერთობლიობა, რომელიც 

ითვალისწინებს: (i) PAY სისტემით ნებადართული 

ოპერაციების განხორციელებას ბანკის ფილიალების/სერვის-

ცენტრების, Sმარტივი ბიზნეს ბარათის, POS ტერმინალების 

ან/და ბანკის სხვა ელექტრონული არხების გამოყენებით, მათ 

შორის, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს ფიჭური 

კავშირგაბმულობის მომსახურების გამოყენებით,  SMS 

შეტყობინების, USSD MENU-ს, Facebook-ის აპლიკაციის ან/და 

ნებისმიერ სხვა ელექტრონულ არხებზე არსებული Sმარტივი 

აპლიკაციის საშუალებით და (ii) კომპანიის ვებ-გვერდზე 

საქონლის ან მომსახურების შეძენას საბანკო ბარათის 

გამოყენებით, წინამდებარე პირობების კონტექსტის 

შესაბამისად; 

2.1.19  პოს-ტერმინალი ან ტერმინალი - ბანკის მიერ 

მერჩანტისთვის დროებითი სარგებლობის მიზნით 

გადაცემული მოწყობილობა ტრანზაქციის შესასრულებლად, 

რომელიც წარმოადგენს ბანკის საკუთრებას; 

2.1.20  საპროცესინგო მომსახურება - ბანკის მიერ 

მერჩანტისთვის შეთავაზებული მომსახურებათა ერთობლიობა, 

რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონულ-ტექნიკური 

საშუალებით საგადახდო ინსტრუმენტის მეშვეობით გადახდის 

ოპერაციის, საგადახდო ინსტრუმენტის რეკვიზიტებით 

ინტერნეტ-გადახდის ოპერაციის, ასევე საგადახდო 

ინსტრუმენტის მეშვეობით ნაღდი ფულის გატანის ოპერაციის 

განხორციელებას და შესაბამის ანგარიშსწორებას; 

2.1.21  საბანკო ბარათი ან ბარათი – შესაბამისი ემიტენტის მიერ 

გამოშვებული საბანკო პლასტიკური ბარათი, რომელიც 

წარმოადგენს საანგარიშსწორებო საშუალებას წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოპერაციების 

განხორციელებისთვის და მისი გამოყენება შესაძლებელია 

ინტერნეტ გადახდების წარმოებისთვის; 

2.1.22  საბარათე ანგარიში - ემიტენტი ბანკის მიერ გახსნილი 

მომხმარებლის პერსონალური საბანკო ანგარიში, რომელზეც 

აისახება სადებეტო და საკრედიტო  ბარათებით შესრულებული 

ოპერაციები; 

2.1.23  VBV და MC Secure Code -  ონლაინ სისტემა, რომელიც 

მიზნად ისახავს ინტერნეტის საშუალებით განხორციელებული 

ტრანზაქციების უსაფრთხოების გარანტიების შექმნას კომპანიის 

მიერ ავტორიზებული მოთხოვნის გაგზავნამდე ბარათის 

მფლობელის იდენტობის შემოწმების გზით; 

2.1.24  აუთენთიფიკაცია - ღონისძიებების კომპლექსი ბარათის 

მფლობელის იდენტობის და მის მიერ გაგზავნილი 

შეტყობინების ნამდვილობის დასადგენად; 

2.1.25  ავტორიზებული მოთხოვნა – კომპანიის მიერ 

ბანკისათვის გაგზავნილი მოთხოვნა ელექტრონული ფორმით, 

რომელიც ჩამოყალიბებულია კომპანიის ვებ გვერდის 

საშუალებით და შეიცავს ემიტენტისთვის აუცილებელ 

ინფორმაციას ავტორიზაციის პროცედურის ჩასატარებლად; 
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2.1.26  ავტორიზაცია – ემიტენტის მიერ ნებართვის გაცემა 

საბანკო ბარათის მეშვეობით გარიგების თანხის გადახდისათვის 

ოპერაციის განხორციელებაზე, რომელიც წარმოქმნის 

ემიტენტის ვალდებულებას შეასრულოს საბანკო ბარათის 

გამოყენებით შედგენილი წარმოდგენილი დოკუმენტები. 

ავტორიზაცია  არც ერთ შემთხვევაში არ წარმოადგენს იმის 

დადატურებას, რომ ბარათის წარმომდგენი პირი არის ბარათის 

უფლებამოსილი მფლობელი. ავტორიზაცია ასევე არ 

წარმოადგენს იმის დასტურს, რომ ტრანზაქცია ყველა 

შემთხვევაში ჩაითვლება ნამდვილად და არც ერთ შემთხვევაში 

არ გახდება სადაო; 

2.1.27  საერთაშორისო ტრანზაქცია - ტრანზაქცია, რომელშიც 

მონაწილეობს საბანკო ბარათი, რომლის ემიტენტი არ არის 

საქართველოს რეზიდენტი საფინანსო დაწესებულება; 

2.1.28  ტრანზაქციების არქივი – ბანკის საპროცესინგო ცენტრის 

მონაცემთა ელექტრონული ბაზა, რომელიც ასახავს 

ელექტრონულ ტრანზაქციების რეესტრში აღრიცხულ ყველა 

ოპერაციას, კომპანიის მოთხოვნით ბანკის მიერ შესრულებულ 

დაბრუნების ოპერაციებსა და გაუქმების ოპერაციებს, ჩარჯბექ 

ოპერაციების თანხებს, რომლებიც გამოცხადებულია 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემით ინციდენტურ 

ციკლებში და დაექვითა ბანკს, აგრეთვე ასახავს საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემის საჯარიმო სანქციებს. ტრანზაქციის 

არქივიდან ბანკის მიერ კომპანიისთვის ერთ წელზე ადრე 

განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება ექვემდებარება ტარიფების დანართით განსაზღვრულ 

ტარიფებს; 

2.1.29  ინციდენტური ციკლი – მოწესრიგებული 

საანგარიშსწორებო-ფინანსური და სხვა ოპერაციების 

ერთობლიობა, რომლებსაც ერთმანეთს გაუცვლიან 

ანგარიშსწორების მონაწილენი საბანკო ბარათის გამოყენებით 

რაიმე ოპერაციის ჩატარების გარემოებათა დაზუსტების 

მიზნით; 

2.1.30  საკომისიო – გაწეული მომსახურებისთვის კომპანიის 

მიერ ბანკისთვის გადასახდელი თანხები ხელშეკრულების 

ტარიფების დანართის შესაბამისად; 

2.1.31  საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემა -“ VISA”, 

„MasterCard“ ან/და სხვა ალტერნატიული საგადახდო სისტემა, 

რომელიც საერთო წესების და სტანდარტული პროცედურების 

ერთობლიობით უზრუნველყოფს ფულადი სახსრების 

გადარიცხვის ოპერაციების ან ტრანსფერ ორდერების 

დამუშავებას და შესაბამის ანგარიშსწორებას - კლირინგს;  

2.1.32  საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის რეგულაცია - 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის მიერ შემუშავებული 

და საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემაში 

მონაწილეობისთვის დადგენილი აუცილებელი ნორმები, 

რომელშიც ცვლილების შეტანა ხორციელდება პერიოდულად 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილების საფუძველზე; 

2.1.33  ბათილი ოპერაციები – მომხმარებლის მიერ 

განხორციელებული ოპერაციები, რომლებიც ბათილად არის 

მიჩნეული საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემების მიერ; 

2.1.34  დაბრუნების ოპერაცია - მომხმარებლისთვის ფულადი 

სახსრების დაბრუნების ოპერაცია, რომლის ინიცირებას ახდენს 

კომპანია მომხმარებლის მიერ საქონლის დაბრუნების ან 

მომსახურებაზე უარის თქმის შემთხვევაში; 

2.1.35  გაუქმების ოპერაცია - მომხმარებლის ფულადი 

სახსრების დაბრუნების ოპერაცია, როდესაც მერჩანტს არ 

შეუძლია კლიენტის დაკვეთის შესრულება, ან მერჩანტის მიერ 

ოპერაცია განხორციელდა შეცდომით; 

2.1.36  ჩარჯბექი - (i) საბარათე ანგარიშის მფლობელის, და/ან 

ბარათის მფლობელის მოთხოვნით მის შესაბამის საბარათე 

ანგარიშზე ემიტენტის მიერ იმ ფულადი სახსრების დაბრუნების 

ოპერაციის ინიცირება, რომლებიც ჩამოწერილია ბარათის 

მფლობელის ანგარიშიდან გარიგების თანხის გადახდის 

შედეგად ან/და (ii) მერჩანტის მოთხოვნით მის შესაბამის 

ანგარიშზე ბანკის მიერ იმ ფულადი სახსრების დაბრუნების 

ოპერაციის ინიცირება, რომლებიც ჩამოწერილია კლიენტის 

ანგარიშიდან ტრანზაქცი(ებ)ის თანხ(ებ)ის გადახდის შედეგად 

წინამდებარე პირობების კონტექსტიდან გამომდინარე; 

2.1.37  საეჭვო ოპერაცია - ტრანზაქცია, რომელიც ხორციელდება 

უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებასთან დაკავშირებით 

საერთაშირისო ან ლოკალურ სტოპ სიაში მოხვედრილი პირის 

მიერ ან ტრანზაქცია, რომელიც ეწინააღმდეგება უკანონო 

შემოსავლების ლეგალიზების აღკვეთასთან დაკავშირებით 

არსებულ საერთაშორისო რეგულაციებს, საქართველოს 

საკანონმდებლო მოთხოვნებს ან/და ბანკის და/ან კომპანიის 

მიერ დადგენილ მოთხოვნებსა და პროცედურებს; 

2.1.38  გარიგება - კომპანიასა და მომხმარებელს შორის 

დადებული გარიგება საქონლის/მომსახურების შეძენაზე, 

რომელზეც ანგარიშსწორებები ხორციელდება საბანკო 

ბარათების, ვებ-გვერდის ან წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ნებისმიერი და ყველა არხის გამოყენებით; 

2.1.39  გარიგების თანხა - ფულადი თანხები, რომლებიც 

დადებული გარიგებებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 

შესაბამისად გადახდილი უნდა იქნას კომპანიისთვის 

მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის/მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად; 

2.1.40  რეზერვი - ბანკის მიერ მერჩანტის მიმართ არსებული 

მოთხოვნ(ებ)ის უზრუნველსაყოფად ბანკის მიერ დადგენილი 

თანხა (რომელიც შეიძლება გამოისახოს როგორც პროცენტში 

ისევე აბსოლუტურ რიცხვში) რომლის გამოყენების უფლებაც 

მერჩანტს ექნება შეზღუდული გარკვეული პერიოდის 

მანძილზე და რომლის ოდენობაც განისაზღვრება წინამდებარე 

ხელშეკრულების დანართით. აღნიშნული თანხის ოდენობა და 

გამოყენების შეზღუდვის ვადა ბანკის ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილებით შესაძლოა ნებისმიერ დროს შეიცვალოს;  
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2.1.41  პროდუქტი/მომსახურება - კომპანიის ვებ-გვერდის 

გამოყენებით რეალიზებადი პროდუქტი/მომსახურება, 

რომელსაც კომპანია ახორციელებს ხელშეკრულების 

საფუძველზე ან მის გარეშე; 

2.1.42  მერჩანტის/კომპანიის ვებ გვერდი ან ვებ-გვერდი - 

კომპანიის პროგრამულ-სააპარატო კომპლექსი, რომელიც 

უზრუნველყოფს საქონლის/მომსახურების შესახებ მონაცემების 

ინტერნეტის ქსელში წარმოდგენას და გარიგებების დადებას; 

2.1.43  ელექტრონული ტრანზაქციების რეესტრი - გარიგებების 

შესახებ დოკუმენტების ერთობლიობა ელექტრონული 

ფორმით, რომელიც შედგენილია საგადამხდელო სისტემის  

საბანკო ბარათებისა და ვებ გვერდის გამოყენებით. 

ელექტრონული ტრანზაქციების რეესტრის დოკუმენტები 

წარმოადგენს საფუძველს საფინანსო ორგანიზაციებში გახსნილ 

ანგარიშებზე ოპერაციების  ჩასატარებლად და კომპანიასა და 

ბანკს შორის ანგარიშსწორებების განსახორციელებლად;  

2.1.44  მონაცემთა მიმოცვლის ტექნიკური საშუალება - 

კომპანიას  და ბანკს შორის შეთანხმებული მონაცემთა 

მიმოცვლის სისტემა, რომელიც მოიცავს VPN კავშირს ან 

ნებისმიერ სხვა შიფრის საშუალებას და რომელიც  

უზრუნველყოფს ბანკს და კომპანიას შორის წინამდებარე 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ელექტრონული 

ინფორმაციის გაცვლას;  

2.1.45  PCI DSS - (Payment Card Industry Data Security Standard) -  

საბარათე უსაფრთხოების სტანდარტი, რომელიც შეიცავს 

მოთხოვნებს საბარათე მონაცემების უსაფრთხოდ შენახვის, 

გადაცემის და/ან განკარგვასთან დაკავშირებით და  მიზნად 

ისახავს ორგანიზაციების დახმარებას მომხმარებელთა 

მონაცემების დაცვის პროცესში; 

2.1.46  ემიტენტი - საფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც 

ახორციელებს საბანკო ბარათების გამოშვებას და ბარათის 

მფლობელისთვის გადაცემას შესაბამისი ხელშეკრულების 

საფუძველზე; 

2.1.47  სახელმძღვანელო - PAY სისტემით მომსახურებასთან 

(მათ შორის, ელექტრონული ფულის გამოყენებასთან) 

დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ტექნიკური ან/და 

განმარტებითი სახელმძღვანელო, რომელიც წარმოადგენს PAY 

მერჩანტის ხელშეკრულების დანართს და მის განუყოფელ 

ნაწილს და რომელიც შესაძლებელია დრო და დრო შეიცვალოს 

და გამოქვეყნდეს PAY ვებ-გვერდზე; ასევე PAY სისტემაში 

ინტეგრირებული მესამე პირების მომსახურების 

სახელმძღვანელო(ები) ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 

2.1.48  eMoney - შპს ”იმანი ჯორჯია” (ს/კ 202376026) და შპს 

”იმანი” (ს/კ 204557540), რომლებიც ახორციელებენ eMoney 

ანგარიშის  მომსახურებას; 

2.1.49  საგადამხდელო არხ(ებ)ი - გულისხმობს მერჩანტის ვებ-

გვერდზე, Facebook გვერდზე ან/და სხვა ელექტრონულ 

საშუალებებზე ინტეგრირებულ eMoney-ს ან ბანკის საგადახდო 

მომსახურების არხებს, ან ბანკის PAY სისტემის გამოყენებით 

მესამე მხარეების საგადამხდელო არხებს, მათ შორის 

ელექტრონული საფულეებს,  რომლის საშუალებითაც მერჩანტს 

აქვს შესაძლებლობა მიიღოს კლიენტისგან გადახდები 

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით; 

2.1.50  eMoney ანგარიში - გულისხმობს მერჩანტის ან/და 

ნებისმიერი სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის 

რეგისტრირებულ ელექტრონულ საფულე ანგარიშს, რომელიც 

რეგულირდება eMoney ანგარიშის გამოყენების პირობებით; 

2.1.51  ვებ-გვერდი eMoney - ვებ-გვერდი www.eMoney.ge, 

რომელიც გულისხმობს eMoney ელექტრონული საფულის 

გამოყენებასთან დაკავშირებულ და  მის მიერ ოპერირებულ ვებ-

გვერდს; 

2.1.52  ინტელექტუალური საკუთრების უფლება - გულისხმობს 

ნებისმიერ (i) საავტორო უფლებას, პატენტს, ნოუ-ჰაუს, დომენის 

სახელებთან დაკავშირებულ უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებთან 

დაკავშირებულ უფლებებს, სავაჭრო სახელებს, მომსახურების 

მარკას და დიზაინს (მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ისინი 

რეგისტრირებული), (ii) რომელიმე ზემოთჩამოთვლილის 

რეგისტრაციისთვის შეტანილ განცხადებას ან რეგისტრაციაზე 

განცხადების შეტანის უფლებას და (iii) ყველა სხვა 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას ან მსოფლიოს 

ნებისმიერ წერტილში ამის ექვივალენტური ან მსგავსი დაცვის 

ნებისმიერ სხვა ფორმას; 

2.1.53  გადასახდელ(ებ)ი - ფულადი სახსრები, რომელსაც 

აბონენტი/გადამხდელი გადაუხდის კომპანიას გაწეული ან/და 

გასაწევი მომსახურეობის მთლიანად ან/და ნაწილობრივ 

ასანაზღაურებლად; 

2.1.54  გადამხდელი - ნებისმიერი პირი, რომელიც აბონენტის 

სახელით იხდის გადასახდელს; 

2.1.55  აბონენტის ანგარიში - ანგარიში კომპანიის საბილინგო 

სისტემაში, სადაც თითოეული აბონენტის სახელზე გაწეული 

მომსახურეობისა და გადასახდელების მიხედვით აღირიცხება 

აბონენტის დავალიანების, ან/და ავანსის საბოლოო ნაშთი; 

2.1.56  საბილინგო სისტემა - კომპანიის მონაცემთა 

ცენტრალური ბაზა, სადაც ცალ-ცალკე (გამოყოფილად) 

მოცემულია ყველა კლიენტის ანგარიში და რომელზედაც ბანკს 

ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, გააჩნია კომპანიის 

მიერ დაშვებული წვდომის ელექტრონული საშუალება 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ფარგლებში; 

2.1.57  სუბსააგენტო ხელშეკრულება - ხელშეკრულება ბანკსა 

და მის აფილირებულ ან/და სხვა მესამე პირ(ებ)ს შორის ბანკის 

აფილირებული ან/და სხვა მესამე პირ(ებ)ის მიერ PAY 

სისტემით გათვალისწინებული მომსახურების ან მისი ნაწილის 

გაწევის ორგანიზებაზე. 

2.1.58  დღე – 24 (ოცდაოთხი) ასტრონომიული საათისა და 00 

წუთის შემცველი და საქართველოს დროით გამოთვლილი 

კალენდარული დღე; 
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2.1.59  არასამუშაო დღე - შაბათი, კვირა, და აგრეთვე 

ნებისმიერი დღე, რომელიც, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად, არის ან გამოცხადდება არასამუშაო (უქმე) დღედ; 

2.1.60  სამუშაო დღე - (არასამუშაო დღეების გამოკლებით) 

დროის პერიოდი 9:00-დან  18:00 სთ -მდე; 

2.1.61  საოპერაციო დღე - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 

დილის 09:00 საათიდან,  შესაბამისი დღის 18:00 საათამდე. ასევე 

შაბათი - 14:00 საათამდე; 

2.1.62  ამონაწერი - ბანკში დადგენილი ფორმით შედგენილი 

ინფორმაცია მერჩანტის ანგარიშზე განხორციელებული 

ოპერაციებისა და  ნაშთების შესახებ; 

2.1.63  თანხის დაბრუნების ტრანზაქცია (Original Credit 

Transaction (OCT)) - ბანკის მიერ ან მერჩანტის დავალებით 

ინიცირებული ტრანზაქცია, რის შედეგადაც ხდება 

მომხმარებლის ანგარიშის დაკრედიტება საქართველოს 

კანონმდებლობის და საერთაშორისო საგადამხდელო 

სისტემების რეგულაციების შესაბამისად; 

2.1.64  OCT პროტოკოლი - თანხის დაბრუნების ტრანზაქციის 

ტექნიკური აღწერილობა, რომლის საშუალებითაც ბანკსა და 

მერჩანტს შორის ხორციელდება ინფორმაციის გაცვლა 

აზარტული თამაშების ინტერნეტ ექვაირინგის სისტემით 

სარგებლობისას და რომელიც წარმოადგენს PAY მერჩანტის 

ხელშეკრულების დანართს და მის განუყოფელ ნაწილს; 

2.1.65  აზარტული თამაშები - თამაშობები, რომელთა შედეგი 

მთლიანად ან ნაწილობრივ დამოკიდებულია 

შემთხვევითობაზე. ისინი ტარდება ბანქოს, კამათლის, 

სათამაშო ბორბლის (რულეტის), სათამაშო აპარატის ან/და სხვა 

სათამაშო ინვენტარის მეშვეობით და მათში მონაწილეობა 

ფულადი მოგების შესაძლებლობას იძლევა; 

2.1.66  აზარტული თამაშების ორგანიზატორი - კომპანია, 

რომელსაც შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე აქვს უფლება 

მოაწყოს აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშები; 

2.1.67  დავალება - ნებისმიერი მოთხოვნა ან დავალება, 

რომელსაც მერჩანტი აძლევს ბანკს უშუალოდ ან/და 

დისტანციური საბანკო მომსახურების გამოყენებით, წვდომის 

კოდ(ებ)ის საშუალებით ბანკში გამოგზავნის გზით, 

წინამდებარე პირობების შესაბამისად; 

2.1.68  საბანკო დღე - დღე (შაბათის ან კვირის გარდა), რომელიც 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით ითვლება სამუშაო 

დღედ საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკებისთვის. 

2.2 სიტყვები “მათ შორის”, “მაგალითად” ან “როგორიცაა” არ 

ზღუდავს მათი მომდევნო სიტყვების მნიშვნელობას.   

2.3 სიტყვა “კანონმდებლობა”, კონტექსტის მიხედვით, 

მოიცავს საქართველოს კონსტიტუციას, პარლამენტის ან სხვა 

საკანონმდებლო ორგანოების მიერ გამოცემულ კანონებს (მათ 

შორის კანონებს, რომლებიც გამოცემულია საერთო-

სახელმწიფოებრივი, ტერიტორიული და ზესახელმწიფოებრივი 

ხელისუფლებების მიერ, ასევე სხვა სახელმწიფოს მიერ 

გამოცემულ კანონებს, რომელთა კომპეტენცია შეიძლება 

გავრცელდეს ამ ხელშეკრულების მხარეებზე და კომპანიის 

სერვის ცენტრებზე) და კანონქვემდებარე აქტებს, მათში 

შეტანილი ცვლილებების ჩათვლით.  

2.4 სიტყვა “პირი” ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს ან/და 

საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილ 

ნებისმიერი სახის სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიულ 

პირებს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს. 

2.5 მხოლობით რიცხვში გამოყენებული სიტყვები მოიცავს 

მრავლობით რიცხვში ნათქვამ სიტყვებს და პირიქით. 

2.6 სადაც მითითებულია ამ ხელშეკრულების “შეწყვეტა”, ეს 

სიტყვა მოიცავს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

ამოწურვის მნიშვნელობასაც.  

 

3. განცხადებები და გარანტიები 

3.1 მერჩანტი წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით 

ან/და პირობებით გათვალისწინებული მომსახურების 

სარგებლობით აცხადებს თანხმობას, რომ: 

3.1.1 აქვს სრული უფლებამოსილება (ან მიიღებს შესაბამის  

უფლებამოსილებას), იმისათვის, რომ ხელი მოაწეროს და 

შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით ან ნებისმიერი სხვა 

ხელშეკრულებ(ებ)ით და განაცხადებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებები; 

3.1.2 მერჩანტის მიერ ბანკისთვის განაცხადის სახით ან სხვა 

რაიმე ფორმით წარდგენილი ინფორმაცია ზუსტი, უტყუარი და 

სრულია; 

3.1.3  წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ოპერაცი(ებ)ის შესრულებით არ დაირღვევა სხვა 

ხელშეკრულებ(ებ)ის პირობები ან მერჩანტის სხვა 

ვალდებულებ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან რაიმე 

სახის კანონი, დებულება, წესი, განკარგულება, სასამართლო 

გადაწყვეტილება, ბრძანება, მითითება, სასამართლო 

დადგენილება ან სახელმწიფოს, სახელმწიფო ან 

მარეგულირებელი ორგანოს, სასამართლო ან საარბიტრაჟო 

ორგანოს მიერ დაწესებული რაიმე შეზღუდვა, რომლის 

დაცვაზეც პასუხისმგებელია მერჩანტი. ამ ხელშეკრულების 

პირობებით განსაზღვრული ოპერაციის შესრულება არ მოვა 

წინააღმდეგობაში ან არ დაარღვევს რაიმე სახის 

ხელშეკრულებას, კონტრაქტს, ლიცენზიას ან სხვა სახის 

შეთანხმებას, რომლის მხარესაც წარმოადგენს მერჩანტი; 

3.1.4 მერჩანტი არ მონაწილეობს ან მას არ ემუქრება ისეთი 

სასამართლო პროცესი, რომელმაც შედეგად შესაძლოა 

უარყოფითი გავლენა იქონიოს მის ფინანსურ მდგომარეობასა ან 

საქმიანობაზე; 

3.1.5 მერჩანტი არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი 

ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რაიმე სახის 

უკანონო საქმიანობაში (მათ შორის ფულის გათეთრებაში, 

იარაღით ვაჭრობაში, ტერორიზმსა ან სხვა სახის უკანონო 

საქმიანობაში); 
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3.1.6 მერჩანტს მოპოვებული აქვს და წინამდებარე 

ხელშეკრულების მთელი ვადის განმავლობაში შეინარჩუნებს 

ყველა ლიცენზიას და ნებართვას რაც აუცილებელია 

წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი ნებისმიერი და 

ყველა ვალდებულების შესრულებისთვის; 

3.1.7 მის მიერ კლიენტებისთვის შეთავაზებული ნებისმიერ და 

ყველა მომსახურება სრულად შეესაბამება მოქმედი 

კანონმდებლობის მოთხოვნებს ნებისმიერ იმ იურისდიქციაში 

რომელიც ვრცელდება მერჩანტზე, ბანკზე, eMoney-ზე ან/და 

მათთან დაკავშირებულ პირებზე ან/და მერჩანტის მიერ 

წარმოებულ თუ მიწოდებულ პროდუქტსა და მომსახურებაზე.  

3.1.8 მერჩანტს აქვს და წინამდებარე ხელშეკრულების მთელი 

ვადის განმავლობაში შეინარჩუნებს შესაბამის მოწყობილობებს, 

აპარატურას ან სხვა საშუალებებს (მათ შორის თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლებას, შიდა კონტროლის მექანიზმებს და 

სხვა სახის ტექნიკურ აღჭურვილობას), იმ მიზნით, რომ სრულ 

შესაბამისობაში იყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ინფორმაციის უსაფრთხოების და 

კონფიდენციალურობის პირობებთან; 

3.1.9 მისთვის სრულად არის ცნობილი საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემების რეგულაციები, მუდმივად გაეცნობა 

აღნიშნულ რეგულაციებში შეტანილ ცვლილებებს, დაიცავს და 

შესაბამისობაში იქნება აღნიშნული რეგულაციებით დადგენილ 

ყველა სათანადო წესთან; 

3.1.10 სრულად იცნობს, დაიცავს და შესაბამისობაში იქნება 

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის 

შესახებ საქართველოს კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო 

რეგულაციებთან. 

3.2 აღნიშნული განცხადებები ძალაშია ამ ხელშეკრულების 

მთელი ვადის განმავლობაში; 

3.3 ამ ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ მერჩანტი 

დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ბანკს ისეთი 

გარემოებების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ 

ხელშეკრულებაში მოცემული გარანტიების დარღვევა ან 

წინააღმდეგობაში მოვიდეს აღნიშნულ განცხადებებთან; 

3.4 აღნიშნული განცხადებების დარღვევის შემთხვევაში 

(რითაც არ იზღუდება ბანკის უფლება მოითხოვოს ზიანის 

ანზღაურება, რომელიც გამოწვეული იქნება გარანტიების 

ამგვარი დარღვევით), თუ მერჩანტი ვერ შეძლებს ამ დარღვევის 

აღმოფხვრას დარღვევის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 10 

(ათი) საბანკო დღის განმავლობაში, მერჩანტი თანახმაა ბანკს 

აუნაზღაუროს და დაიცვას ბანკი ნებისმიერი ზარალისგან (რაც 

ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს შედეგობრივ 

ზარალს), საჩივრისგან, ხარჯისგან (რაც ყოველგვარი 

შეზღუდვის გარეშე მოიცავს იმ ხარჯებს, რომლებსაც ბანკი 

გაიღებს საკუთარი უფლებების განსახორციელებლად), 

იურიდიული პროცესისგან და ნებისმიერი სხვა 

ვალდებულებისგან, რომელიც ამგვარი დარღვევის შედეგად 

შეიძლება წარმოიშვას. 

 

თავი II. PAY მრავალფუნქციური უნაღდო ანგარიშსწორების სისტემა 

 

1. PAY მრავალფუნქციური უნაღდო ანგარიშსწორების 

სისტემის ფუნქციონირება 

1.1 PAY კომპანიას აძლევს საშუალებას მიიღოს შედმეგი 

ტიპის გადახდები შემდეგი არხებით და საშუალებებით: 

1.1.1 ნებისმიერიVisa/Master Card-ის ტიპის ბარათების  ან /და 

ბანკის ლოკალური ბარათების საშუალებით პოს 

ტერმინალებიდან; 

1.1.2 ნებისმიერიVisa /Master Card-ის ტიპის ბარათების ან /და 

ბანკის ლოკალური ბარათების საშუალებით კომპანიის ან/და 

სხვა მესამე პირების ვებ გვერდზე ან Facebook-ის გვერდზე 

არსებული ბანკის აპლიკაციის საშუალებით; 

1.1.3 ბანკის სმარტივი ბარათიდან მოკლე ტექსტური 

შეტყობინების საშუალებით; 

1.1.4 სმარტივი ანგარიშის მფლობელისგან პოს-

ტერმინალების, კომპანიის ვებ-გვერდის, Facebook-ის გვერდის, 

მოკლე ტექსტური შეტყობინების, ელექტრონული ფოსტის და 

ფეიბოქსების საშუალებით; 

1.1.5 საგადამხდელო სისტემა eMoney-ის ანგარიშის 

მფლობელისგან კომპანიის ვებ-გვერდისა ან Facebook-ის  

გვერდის საშუალებით; 

1.1.6 ნებისმიერი სხვა ალტერნატიული საგადამხდელო 

საშუალებით, მათ შორის ელექტრონული ფოსტით, რომელსაც 

ბანკი განსაზღვრავს ერთპიროვნულად; 

1.2 PAY-ის სისტემაში ჩასართავად კომპანიას ბანკში 

გაეხსნება მიმდინარე ანგარიში, რომელზეც აისახება PAY-ის 

საშუალებებით მომხმარებლის მიერ კომპანიისთვის 

გადახდილი თანხები. 

1.3 PAY-ის სისტემაში ჩართვის შემდეგ ბანკი კომპანიის მიერ 

შერჩეული გადახდის საშუალებების და არხების შესაბამისად 

მიაწვდის ტრანზაქციების განსახორციელებლად აუციელებელ 

ტექნიკურ საშუალებებს და/ან მოწყობილობებს, რომლებიც 

შეიძლება მოიცავდეს მაგრამ არ ამოიწურება: 

1.3.1 პოს ტერმინალებს; 

1.3.2 გადახდის მიმღებ მობილური ტელეფონის 

ნომრის/ნომრების დარეგიტრირებას PAY-ის სისტემაში; 

1.3.3 კომპანიის ვებ გვერდზე ან/და Facebook-ის  გვერდზე 

PAY ღილაკის ინტეგრაციას; 

1.3.4 კომპანიის პროდუქციის შეთავაზების განთავსებას PAY-

ის ელექტრონულ მაღაზიაში. 
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1.4 გადახდის არხებს და საშუალებებს განსაზღვრავს 

კომპანია, ბანკში წარდგენილი განაცხადის და წინამდებარე 

ხელშეკრულების დანართების საფუძველზე, რომელიც ბანკის 

ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით შესაძლებელია 

დროდადრო შეიცვალოს. 

1.5 ბანკი, PAY-ის სისტემაში ჩართულ კომპანიისთვის 

ხელმისაწვდომს გახდის ვებ-გვერდი PAY-ზე არსებული 

საინფორმაციო პანელის საშუალებით სხვადასხვა ინფორმაციის 

მიღების შესაძლებლობას.  ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად 

შეცვალოს ვებ-გვერდი PAY-ს ფუნქციები და საინფორმაციო 

პანელის საშუალებით მისაღები ინფორმაციები ყოველგვარი 

დამატებითი ხელშეკრულების ან/და შეთანხმების გარეშე.  

1.6 ბანკი კომპანიას PAY-ის საშუალებით აძლევს 

შესაძლებლობას გაავრცელოს პრომო შეთავაზებები ბანკის 

მომხმარებლებს შორის შემდეგი საკომუნიკაციო 

საშუალებებით: 

1.6.1 მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა კლიენტებთან, 

ან მიზნობრივ სამომხმარებლო ჯგუფთან. 

1.6.2 Facebook-ის  საშუალებით კომპანიის სარეკლამო 

შეტყობინებების გავრცელება. 

1.6.3 ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შერჩეული 

აუდიტორიისთვის ინფორმაციის მიწოდება. 

1.6.4 სარეკლამო/საინფორმაციო წერილების /ბუკლეტების 

გაგზავნა კლიენტებთან ბანკის ან მასთან დაკავშირებული 

პირის საშუალებით. 

1.6.5 კომპანიის პროდუქციის ან/და შეთავაზების განთავსება 

PAY-ის ონლაინ მაღაზიაში. 

1.6.6 კომპანიის პროდუქციის სარეკლამო ბანერების გათავსება 

ბანკის ან ბანკის ან მასთან დაკავშირებული პირის სარეკლამო 

ბანერებზე. 

1.7 ზემოთაღნიშნული პრომო შეთავაზებების კონკრეტული 

პირობები და დეტალები განისაზღვრება ბანკსა და კომპანიას 

შორის გაფორმებული დამატებითი ხელშეკრულებით. 

 

თავი III. მერჩანტის მიმდინარე ანგარიში და Sმარტივი ბიზნეს ბარათი 

 

2. მიმდინარე ანგარიში 

1.1 ბანკი იღებს ვალდებულებას: 

1.1.1 დროულად და მერჩანტის მიერ წარმოდგენილი 

ინფორმაციის ზუსტი დაცვით აწარმოოს საბანკო ოპერაციები და 

მათი წარმოებისას დაიცვას მოქმედი კანონმდებლობის 

მოთხოვნები; 

1.1.2 მერჩანტის დავალებით (კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მერჩანტის დავალების 

გარეშეც) ჩამოწეროს შესაბამისი თანხები მერჩანტის მიმდინარე 

ანგარიშიდან და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

განახორციელოს ანგარიშზე სხვა ოპერაციები; 

1.1.3 მერჩანტის მოთხოვნით მიაწოდოს მას ამონაწერი მისი 

საბანკო ანგარიშიდან ან/და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია მისი 

ანგარიშის და ანგარიშზე განხორციელებულ ოპერაციათა 

შესახებ. ამონაწერის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში 

მერჩანტის მხრიდან პრეტენზიის მიუღებლობის შემთხვევაში 

მასში არსებული ინფორმაციის სისწორე ითვლება 

დადასტურებულად. 

1.2 ბანკს უფლება აქვს: 

1.2.1 მოსთხოვოს მერჩანტს მის ანგარიშზე ოპერაციის 

განხორციელების ეკონომიკური დასაბუთება და მასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის და 

დოკუმენტის წარმოდგენა; 

1.2.2 დროებით გამოიყენოს მერჩანტის ანგარიშზე არსებული 

ფულადი სახსრები საკრედიტო რესურსის სახით; 

1.2.3 მერჩანტის ანგარიშიდან უაქცეპტო წესით ჩამოწეროს 

ანგარიშზე შეცდომით ჩარიცხული თანხები და აგრეთვე 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადები. 

ამასთან, ამ თანხების ჩამოწერა შესაძლებელია მერჩანტის 

ნებისმიერი ანგარიშიდან სხვადასხვა ვალუტაში, კონვერტაციის 

საჭიროებისას ექვივალენტი დგინდება თანხის ჩამოწერის 

მომენტისთვის ბანკის მიერ დადგენილი კურსით; 

1.2.4 მერჩანტის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად 

შესრულების შემთხვევაში, უარი თქვას წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თავის ნებისმიერ და 

ყველა ვალდებულებაზე; 

1.2.5 შეაჩეროს ან/და არ განახორციელოს საბანკო ოპერაცია, თუ 

ოპერაცია მიზნად ისახავს უკანონო შემოსავლების 

ლეგალიზაციას, კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ან/და 

ტერორიზმსა და სხვა საერთაშორისო დანაშაულებში 

ბრალდებულ პირთა დაფინანსებას. 

1.3 მერჩანტი იღებს ვალდებულებას: 

1.3.1 ანგარიშის წარმოებისმომსახურების გაწევისთვის 

გადაუხადოს ბანკს საკომისიო შესაბამისი მომსახურების გაწევის 

მომენტისთვის ბანკის მიერ დადგენილი ტარიფების 

შესაბამისად. 

1.3.2 ბანკის მოთხოვნისთანავე მიაწოდოს მას საბანკო 

ოპერაციის ეკონომიკურ დასაბუთებასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტი; 

1.3.3 პასუხი აგოს განაცხადის შევსების სისწორეზე და მასში 

მითითებული ინფორმაციის ყველა ცვლილება აცნობოს ბანკს 

წერილობით ცვლილებიდან ხუთი დღის ვადაში. აღნიშნული 

ცვლილების ბანკისთვის შეუტყობინებლობით გამოწვეული 

ნებისმიერი სახის შედეგზე პასუხისმგებლობა ეკისრება 

მერჩანტს;   
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1.3.4 ყოველი ახალი ანგარიშის გახსნის მოთხოვნასთან ერთად 

ბანკს წარუდგინოს ახალი ანგარიშის გასახსნელად 

კანონმდებლობით განსაზღვრული დოკუმენტები. 

1.3.5 შეცდომით ჩარიცხული თანხების გამოყენების ან/და 

გადახარჯვის შემთხვევაში დაუბრუნოს ბანკს აღნიშნული თანხა 

და გადაუხადოს ბანკს ჯარიმა ტარიფებით გათვალისწინებული 

ოდენობით. 

1.4 მერჩანტს უფლება აქვს: 

1.4.1 მისცეს ბანკს ისეთი დავალებები ანგარიშზე ოპერაციების 

საწარმოებლად, რომლებიც არ არის კანონმდებლობით 

აკრძალული და მიზნად არა აქვს უკანონო შემოსავლების 

ლეგალიზაცია ან კანონსაწინააღმდეგო ქმედების დაფინანსება; 

1.4.2 მიიღოს ამონაწერი ანგარიშზე ნაშთისა და 

განხორციელებული ოპერაციების შესახებ. ამონაწერის 

მიღებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში მერჩანტის მხრიდან 

პრეტენზიის მიუღებლობის შემთხვევაში მასში არსებული 

ინფორმაციის სისწორე ითვლება დადასტურებულად; 

1.4.3 მესამე პირებზე გასცეს სანოტარო წესით დამოწმებული 

მინდობილობა ანგარიშებზე ოპერაციების საწარმოებლად; 

1.4.4 ისარგებლოს ბანკის მიერ შეთავაზებული დამატებითი 

მომსახურების სახეებით. 

1.5 ანგარიშზე განხორციელებული ოპერაციები: 

1.5.1 მერჩანტის ანგარიშზე ფულადი სახსრები შეიძლება 

ჩაირიცხოს როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო წესით, მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით. 

1.5.2 ბანკი უზრუნველყოფს მერჩანტის ანგარიშებზე შემოსული 

თანხების ჩარიცხვას და მერჩანტის ანგარიშიდან თანხების 

გადარიცხვას არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა. 

1.5.3 მერჩანტი ბანკს ანიჭებს უფლებამოსილებას, მიიღოს და 

იმოქმედოს მისი დავალებების შესაბამისად, რომელსაც 

მერჩანტი ბანკს მიაწოდებს წერილობით, ტელეფონით, 

ელექტრონული არხების საშუალებით ან ბანკისთვის მისაღები 

სხვა ფორმით. იმ შემთხვევაში, როდესაც მერჩანტის დავალებები 

წერილობით არ არის განხორციელებული და ხელმოწერილი 

მერჩანტის მიერ, ბანკს უფლება აქვს მიიღოს და განახორციელოს 

იგი საუთარი შეხედულებისამებრ, ბანკში დადგენილი წესით. 

1.5.4 ბანკი უფლებამოსილია არ შეასრულოს მერჩანტის 

დავალება და დავალების შეუსრულებლობისთვის ბანკისათვის 

მისაღები ფორმით შეატყობინოს მერჩანტს, იმ შემთხვევაში თუ: 

(i) ვერ ხერხდება მერჩანტის იდენტიფიკაცია; 

(ii) დავალება შედგენილი და წარმოდგენილია ბანკში 

დადგენილი წესის დარღვევით ან შეიცავს არაზუსტ ინფომაციას; 

(iii) დავალებაში აღნიშნული თანხა აღემატება ანგარიშზე 

არსებულ ხელმისაწვდომ თანხას ან ბანკის მიერ დადგენილ 

ლიმიტებს. 

 

3. Sმარტივი ბიზნეს ბარათი 

2.1 Sმარტივი ბიზნეს ბარათის დამზადებისთვის და მისი 

მომსახურების მიზნით მერჩანტი ვალდებულია გახსნას 

Sმარტივი ანგარიში. 

2.2 Sმარტივი ანგარიშზე სრულად ვრცელდება წინამდებარე 

თავით განსაზღვრული მიმდინარე ანგარიშით სარგებლობის 

წესები. 

2.3 Sმარტივი ბიზნესის ბარათი მერჩანტს გადაეცემა 

სარგებლობაში. Sმარტივი ბიზნეს ბარათი წარმოადგენს ბანკის 

საკუთრებას. 

2.4 თუ კომპანია ბარათის დამზადებიდან 2 (ორი) თვის 

განმავლობაში არ მიაკითხავს ბანკს ბარათის მისაღებად ან/და არ 

გადაიხდის ბარათის დამზადების საფასურს, ბანკი 

უფლებამოსილი იქნება გააუქმოს ბარათი. ასეთ შემთხვევაში 

კომპანიას Sმარტივი ბიზნეს ბარათის დამზადების საკომისიო 

(ასეთის არსებობისას) არ უბრუნდება, ხოლო ამგვარი ბარათის 

Sმარტივი სახელი უქმდება.  

2.5 Sმარტივი ბიზნეს ბარათი არის უნიკალური და 

დაუშვებელია კომპანიას დაუმზადდეს ერთი და იგივე 

სახელის/ნომრის მქონე ორი ან მეტი ბარათი. 

2.6 კომპანია უფლებამოსილია Sმარტივი  ბიზნესის ბარათით 

განახორციელოს შემდეგი ოპერაციები: 

2.6.1 Sმარტივ ბიზნესის ანგარიშზე თანხის შეტანა; 

2.6.2 ანგარიშზე არსებული თანხის განაღდება ბანკის სერვის 

ცენტრების/ფილიალების ან/და ბანკომატების მეშვეობით;  

2.6.3 საქონლის ან/და მომსახურების შეძენა სავაჭრო 

მომსახურების ობიექტებში, ინტერნეტით და სხვა დისტანციური 

არხების მეშვეობით საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის 

დაცვით; 

2.6.4 ბანკის ფილიალებში, სერვის-ცენტრებში, ბანკომატებში, 

Sმარტივი ვებ-გვერდით, სწრაფი გადახდის ტერმინალების და  

ბანკის მიერ აწყობილი სხვა არხების და ინსტრუმენტების 

საშუალებით Sმარტივი ბიზნესის ანგარიშზე თანხის ბალანსის 

შემოწმება; 

2.6.5 P2P გადარიცხვების მეშვეობით თანხის გადარიცხვა და 

ჩარიცხვა სხვა Sმარტივზე ან/და ბანკის მიერ ემიტირებულ სხვა 

პლასტიკურ ბარათზე, მათ შორის რაც შეზღუდვის გარეშე 

მოიცავს P2P გადარიცხვების შესრულება ბანკის ელექტრონული 

არხების საშუალებით.  

2.7 ბარათის ანგარიშზე არსებული თანხის გამოყენება 

მერჩანტს შეუძლია როგორც მთლიანად, ისე ნაწილ-ნაწილ, 

თანხის სრულ ამოწურვამდე. 

2.8 Sმარტივი ბიზნესის ანგარიშის გამოყენების პირობები. 

2.8.1 Sმარტივი ბიზნესის ანგარიშზე თანხის შეტანა 

შესაძლებელია როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო 

ანგარიშსწორებით. 

2.9 Sმარტივი ბიზნესის ანგარიშზე თანხის ნაღდი სახით 

შეტანა შესაძლებელია შემდეგი არხების გამოყენებით: 

2.9.1 ბანკის ფილიალები და სერვის-ცენტრები; 

2.9.2 სწრაფი მომსახურების ტერმინალები; 
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2.9.3 ბანკის მიერ სპეციალურად ამ მიზნისთვის 

განვითარებული სხვა საშუალებები და არხები. 

2.10 Sმარტივი ბიზნეს ანგარიშზე თანხის უნაღდო 

ანგარიშსწორების წესით შეტანა შესაძლებელია შემდეგი 

საშუალებების გამოყენებით: 

2.10.1 ბანკის ბანკომატები; 

2.10.2 ბანკის, ან სხვა ბანკების ავტომატური გადარიცხვების 

სერვისის ან/და სხვა ბანკ(ებ)ის ან მესამე პირ(ებ)ის მიერ 

სპეციალურად ამ მიზნისათვის განვითარებული არხების 

საშუალებები; 

2.11 Sმარტივი ბიზნეს ბარათით ოპერაციების განხორციელება 

შესაძლებელია მხოლოდ მასზე არსებული თანხის ლიმიტის 

ფარგლებში. თუ გადახდის მომენტში აღმოჩნდა, რომ Sმარტივი 

ბიზნესის ანგარიშზე არ არის საკმარისი ნაშთი ოპერაციის 

წარმატებულად დასასრულებლად, კომპანიამ ტრანზაქციის 

განხორციელებამდე უნდა დაამატოს შესაბამისი თანხა 

ანგარიშზე. 

2.12 ბარათის შეცვლა, დაკარგვა, გაუქმება. 

2.12.1 კომპანია ვალდებულია საკუთარი სახსრების დაცვის 

მიზნით დაუყოვნებლივ აცნობოს ბანკს ბარათის დაკარგვის 

შესახებ. კომპანიისგან ბარათის დაკარგვის შესახებ ინფორმაციის 

მიღებიდან მაქსიმუმ 1 (ერთი) საათის განმავლობაში ბანკი 

ვალდებულია ადგილობრივად დაბლოკოს საქართველოს 

ტერიტორიაზე მისი გამოყენება. ბანკი პასუხს არ აგებს იმ 

ფინანსურ ზიანზე, რომელიც შეიძლება მიადგეს კომპანიას 

ბარათის არასანქცირებული გამოყენებით. 

2.12.2 დაზიანებული ან/და დაკარგული ბარათის აღდგენა 

განხორციელდება კომპანიის მიერ ბანკის ფილიალში ან სერვის-

ცენტრში შესაბამისი განაცხადის შეტანის შემდეგ მომსახურების 

ტარიფების და პირობების შესაბამისად. 

2.12.3 ბარათის მოქმედების ვადის გასვლის შემთხვევაში, ბანკი 

უფლებამოსილია გააუქმოს ბარათი და კომპანიას დაუბრუნოს 

Sმარტივი ბიზნესის ანგარიშზე რიცხული ნაშთი ბარათის ვადის 

გასვლიდან 1 (ერთი) კალენდარული თვის განმავლობაში, ხოლო 

ბარათის გაუქმებიდან Sმარტივი ბიზნესის ანგარიშზე 1 (ერთი) 

წლის განმავლობაში დადებითი ნაშთის და ბრუნვის 

არარსებობის შემთხვევაში დახუროს Sმარტივი ბიზნესის 

ანგარიში კომპანიის დამატებითი თანხმობის გარეშე. 

2.12.4 ბარათის მოქმედების ვადის გასვლისას, კომპანიის მიერ 

ბანკის მიმართ Sმარტივი ბიზნესის მომსახურების საკომისიოს 

დავალიანების არსებობის შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია 

უარი განაცხადოს კომპანიისთვის ახალი ბარათის დამზადებაზე. 

2.12.5 ბანკს ნებისმიერ დროს უფლება აქვს საკუთარი 

შეხედულებისამებრ უარი განუცხადოს კომპანიას ბარათის 

აღდგენაზე ან/და გაცემაზე. 

 

თავი IV. გადახდების მიღების არხები/საშუალებები და დამატებითი მომსახურებები 

 

1. ლოკალური და საერთაშორისო ბარათების მომსახურება 

(გადახდები პოს-ტერმინალის საშუალებით) 

1.1 ლოკალური და საერთაშორისო ბარათების მომსახურება 

გულისხმობს ბანკის მიერ VISA, MasterCard-ის და ბანკის მიერ 

ემიტირებული ლოკალური ბარათების მომსახურებას პოს-

ტერმინალებით და მათი საშუალებით კლიენტის მიერ 

განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებულ 

ანგარიშსწორებას ბანკსა და მერჩანტს შორის. 

1.2 ბანკი ვალდებულია: 

1.2.1 უზრუნველყოს მერჩანტის ტერმინალით აღჭურვა (ასეთის 

არარსებობისას) და ტერმინალის მწყობრიდან გამოსვლის 

შემთხვევაში მერჩანტს აღმოუჩინოს დახმარება. 

1.2.2 უზრუნველყოს ბარათების და ტერმინალების 

საპროცესინგო მომსახურება. 

1.2.3 ჩაურიცხოს მერჩანტს მის ანგარიშზე ბარათებით 

განხორციელებული თანხები ბანკის საკომისიოს გამოკლებით:  

1.2.4 უზრუნველყოს უწყვეტ რეჟიმში ბარათების ავტორიზაცია, 

იმ შემთხვევაში თუ დაცული იქნება ბარათებით სარგებლობის 

და მომსახურების საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემების 

და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სარგებლობის 

წესები; 

1.3 ბანკი უფლებამოსილია: 

1.3.1 შეცვალოს მომსახურების საკომისიო მერჩანტთან 

წინასწარი შეთანხმებით. 

1.3.2 არ მოახდინოს მერჩანტთან ანგარიშსწორება არასწორად 

შედგენილი, ყალბი და ხელმოუწერელი სავაჭრო ქვითრების 

საფუძველზე; 

1.3.3 საჭიროების შემთხვევაში მერჩანტისგან მოითხოვოს 

გარიგების დამადასტურებული საბუთი - ქვითარი. 

1.3.4 იმ შემთხვევაში თუ ორი თვის განმავლობაში მერჩანტთან 

არ დაფიქსირდება ბრუნვა, ბანკი უფლებას იტოვებს შეწყვიტოს 

წინამდებარე ხელშეკრულება. 

1.3.5 პერიოდულად შეამოწმოს მერჩანტის მიერ 

ხელშეკრულების პირობების დაცვა; 

1.3.6 მერჩანტის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში 

დაუყოვნებლივ ვადამდე მოშალოს წინამდებარე 

ხელშეკრულება. 

1.4  მერჩანტი ვალდებულია: 

1.4.1 მიიღოს კლიენტის მიერ წარმოდგენილი ბარათი, როგორც 

საგადამხდელო საშუალება. 

1.4.2 იმ შემთხვევაში თუ ბარათზე არსებული თანხა არ იქნება 

საკმარისი პროდუქტის/მომსახურების შესაძენად, კლიენტის 
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სურვილის შემთხვევაში დამატებითი თანხა მიიღოს ნაღდი 

ანგარიშსწორებით.  

1.4.3 აწარმოოს  ბარათებით საქონლის/მომსახურების გაყიდვა 

ეროვნულ ვალუტაში, კლიენტისგან ყოველგვარი საკომისიოს 

მიღების გარეშე; 

1.4.4 მოითხოვოს ავტორიზაცია ბარათებით ოპერაციების 

წარმოებისას. 

1.4.5 გააუქმოს ტრანზაქცია თუ ოპერაციის განხორციელებისას 

ამობეჭდის ქვითარზე დაფიქსირებული ნომერი არ დაემთხვევა 

შესაბამისი ბარათის ნომერს. 

1.4.6 არ გადასცეს მესამე პირს კლიენტის შესახებ ინფორმაცია, 

ბანკთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე; 

1.4.7 გამოიყენოს ბანკიდან მიღებული ტერმინალი მხოლოდ ამ 

ხელშეკრულების მიზნებისთვის. არ დაუშვას მისი დაზიანება ან 

დაკარგვა.  

1.4.8 მერჩანტის მიზეზით ტერმინალის დაზიანების ან 

დაკარგვის შემთხვევაში აუნაზღაუროს ბანკს მისი მთლიანი 

ღირებულება, დანაკარგზე აქტის შედგენიდან არა უგვიანეს ათი 

საბანკო დღისა; 

1.4.9 ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის შეწყვეტის 

შემთხვევაში, ბანკს დაუბრუნოს მისთვის გადაცემული 

სარეკლამო მასალები და ტერმინალ(ებ)ი ხელშეკრულების 

შეწყვეტიდან ათი (10) საბანკო დღის განმავლობაში. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში აუნაზღაუროს ბანკს დასაბრუნებელი მასალებისა 

და ტერმინალის სრული ღირებულება, ხელშეკრულების 

შეწყვეტის დღიდან ერთი (1) თვის განმავლობაში; 

1.4.10  უზრუნველყოს ბანკიდან მიღებული სარეკლამო-

საინფორმაციო მასალების კლიენტებისათვის თვალსაჩინო 

ადგილზე განთავსება; 

1.4.11  ბანკის მიერ მიწოდებული ინსტრუქციის შესაბამისად 

მკაცრად დაიცვას საბარათე ოპერაციების შესრულების 

პროცედურები. 

1.4.12  მოახდინოს ყოველი ოპერაციის ავტორიზაცია თანხისა და 

ბარათის სტატუსის მიუხედავად და მხოლოდ დადებითი 

ავტორიზაციის კოდის შემთხვევაში დაასრულოს გარიგება 

კლიენტთან; 

1.4.13  ტერმინალთან მუშაობის უფლება დართოს მხოლოდ იმ 

თანამშრომლებს, რომლებიც საფუძვლიანად გაეცნობიან  

ბარათების და ტერმინალის მომსახურების წესებს; 

1.4.14  არ გადასცეს და არ მისცეს შესაძლებლობა სხვა 

ორგანიზაციებს და მათ თანამშრომლებს გამოიყენონ ბანკის 

ტერმინალები და საინფორმაციო-სარეკლამო მასალები; 

1.4.15  ბარათებით ოპერაციების განხორციელებისთვის 

გამოიყენოს მხოლოდ ბანკის მიერ გადაცემული ტერმინალები; 

1.4.16 შეინახოს სავაჭრო ქვითრების ასლები ერთი წლის 

განმავლობაში და გადასცეს ბანკს პირველი მოთხოვნისთანავე. 

1.5 მერჩანტი უფლებამოსილია: 

1.5.1 მოითხოვოს ბანკისგან კონსულტაცია ბარათებით 

ჩატარებული ოპერაციების შესახებ; 

1.5.2 მოითხოვოს ამონაწერი განხორციელებული  ოპერაციების 

შესახებ. 

1.6 ანგარიშსწორება 

1.6.1 მერჩანტი ვალდებულია გადაუხადოს ბანკს ბარათებით 

განხორციელებული ანგარიშსწორების საკომისიო 

ხელშეკრულების მომსახურების ტარიფების შესაბამისად: 

1.6.2 ანგარიშსწორების იურიდიულ საფუძველს წარმოადგენს 

საპროცესინგო ცენტრიდან მიღებული ელექტრონული ფაილები;  

1.6.3 ბანკი უზრუნველყოფს საპროცესინგო ცენტრიდან 

ელექტრონული ფაილების საშუალებით მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე გასული დღის განმავლობაში 

მერჩანტის მიერ ბარათებით განხორციელებული ოპერაციების 

შესაბამის თანხების მერჩანტის ანგარიშზე ჩარიცხვას 

წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებული საკომისიოების 

გამოკლებით, ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს 3 საბანკო 

დღისა. 

 

2. ბანკის ინტერნეტ ექვაირინგის სისტემით სარგებლობა 

(გადახდები PAY-ზე ლოკალური და საერთაშორისო ბარათებით 

კომპანიის ვებ გვერდიდან) 

2.1 ბანკის ინტერნეტ ექვაირინგის სისტემით სარგებლობა 

წარმოადგენს საბანკო ბარათებით და მერჩანტის ვებ გვერდის 

საშუალებით ბანკის მიერ მომხმარებელსა და მერჩანტს შორის 

ფინანსური ანგარიშსწორების განხორციელების 

უზრუნველყოფას. 

2.2 ვებ-გვერდის და საბანკო ბარათების საშუალებით 

კომპანიისთვის გარიგების თანხების გადასახდელად: 

2.2.1 მომხმარებლის მიერ ტრანზაქციის განხორციელებისას, ან 

ასეთის მცდელობისას კომპანია უზრუნველყოფს მომხმარებლის 

სრულად იდენტიფიცირებას საერთაშორისო საგადამხდელო 

სისტემის მიერ დადგენილი კლიენტის იდენტიფიცირების 

აუცილებელი წესების დაცვით. 

2.2.2 ბანკი უზრუნველყოფს კომპანიის ვებ გვერდის 

საშუალებით მიღებული ავტორიზებული მოთხოვნის 

საფუძველზე გარიგების ოპერაციების 24 საათიან ავტორიზაციის 

შესაძლებლობას. 

2.2.3 კომპანია უზრუნველყოფს ბანკისთვის ავტორიზებული 

მოთხოვნის გაგზავნის და ბანკის მიერ ტრანზაქციის 

დადასტურების შესახებ მონაცემთა მიმოცვლის ტექნიკური 

საშუალებით ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას. 

2.2.4 ბანკი განახორციელებს გარიგების თანხების გადარიცხვის 

ოპერაციას კომპანიის ანგარიშზე, ბანკის საკომისიოებისა და 

რევოლვირებადი დეპოზიტის თანხის გამოკლებით, 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემიდან ელექტრონული 

ტრანზაქციების რეესტრის მონაცემების მიღების დღიდან არა 

უგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.  
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2.2.5 კომპანია არ განახორციელებს ბარათის მფლობელის 

დებეტირებას, ვიდრე პროდუქტი/მომსახურება სრულად არ 

იქნება მიწოდებული ან გაწეული. 

2.2.6 კომპანია უზრუნველყოფს მომხმარებლის მიერ 

განხორციელებული ოპერაციების დამადასტურებელი 

ელექტრონული დოკუმენტის შენახვას საქართველოს 

კანონმდებლობით საბანკო დაწესებულებებისთვის დადგენილი 

ინფორმაციის შენახვის ვადების დაცვით იმგვარად, რომ ბანკის 

მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს აღნიშნული 

დოკუმენტაციის მიწოდება  5 (ხუთი) სამუშაო დღის 

განმავლობაში.  

2.2.7 კომპანია უზრუნველყოფს ბანკისთვის და/ან მისი 

უფლებამოსილი წარმომადგენლებისთვის ყველა იმ ინტერნეტ-

რესურსის და/ან სხვა საინფორმაციო რესურსის შეუფერხებელ 

ხელმისაწვდომობას, რომელსაც კომპანია იყენებს 

საქონლის/მომსახურების რეალიზებისთვის. 

2.2.8 ბანკი უფლებამოსილია პერიოდულად, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ, შეამოწმოს კომპანიის მიერ საოპერაციო, 

უსაფრთხოების წესების და წინამდებარე ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების დაცვა. 

2.3 ვებ-გვერდის და საბანკო ბარათების საშუალებით 

კომპანიისთვის გარიგების თანხების  გადარიცხვისას ბანკი 

უფლებამოსილია: 

2.3.1 კომპანიისთვის გადასარიცხი გარიგებების თანხებიდან 

და/ან კომპანიის ნებისმიერი ანგარიშიდან ბანკში უაქცეპტო 

წესით ჩამოჭრას შემდეგი თანხები: ა) კომპანიის მიერ 

ჩატარებული გაუქმების და დაბრუნების, ასევე ბათილი 

ოპერაციების თანხები;  ბ) საგადამხდელო სისტემების მიერ 

ინციდენტურ ციკლებში ოპერაციების გარემოებათა 

დაზუსტების შედეგად ბანკისგან დაქვითული თანხები, ასევე 

სხვა ზარალი და ხარჯი რომელიც მიყენებულ იქნა ბანკისთვის 

ინციდენტური ციკლების ჩატარებასთან დაკავშირებით; გ) 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის ჯარიმები 

მითითებული დანართით დადგენილი ოდენობით; დ) ბანკის 

მომსახურეობის საკომისიო  მომსახურების ტარიფების 

შესაბამისად; ე) პირგასამტეხლოს თანხები, ვ) ნებისმიერი სხვა 

თანხა, რომლიც წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 

უნდა აუნაზღაუროს ბანკს კომპანიამ, რაც შეზღუდვის გარეშე 

მოიცავს  კომპანიის მიერ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის 

აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის 

დარღვევის გამო უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ბანკისთვის 

დაკისრებულ ნებისმიერ ჯარიმას; 

2.3.2 გამოძიების ჩატარებისათვის აუცილებელი  პერიოდით, 

მაგრამ არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) დღისა შეაჩეროს ოპერაციების 

სადღეღამისო ავტორიზაციის შესაძლებლობა; აგრეთვე 

მოითხოვოს კომპანიისგან ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია 

საბანკო ბარათების გამოყენებით ჩატარებული ნებისმიერი 

ოპერაციის შესახებ, თუ ელექტრონული ტრანზაქციების 

რეესტრის მონაცემებისა და საერთაშორისო საგადამხდელო 

სისტემების ინფორმაციის საფუძველზე გამოვლინდა: 

მომხმარებლების მიერ არასანქციონირებული ოპერაციების 

რაოდენობის მკვეთრი გაზრდა ან/და მდგომარეობა, როდესაც 

წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ჩარჯბექის 

შემთხვევების საერთო თანხა უტოლდება ან აღემატება გასული 

კალენდარული თვის განმავლობაში კომპანიის ვებ გვერდისა და 

საბანკო ბარათების გამოყენებით ჩატარებული ოპერციების 

ჯამური მოცულობის წილის 0.5 %-ს („MasterCard” შემთხვევაში) 

ან 1% (”VISA” -შემთხვევაში); 

2.3.3 შეზღუდოს ან შეაჩეროს ოპერაციების ავტორიზაციის 

შესაძლებლობა ან შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება იმ 

შემთხვევაში თუ: ა) კომპანია მოხვდა საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემის თაღლითობის პრევენციისაკენ 

მიმართულ ნებისმიერ პროგრამაში, რაც შეზღუდვის გარეშე 

მოიცავს გლობალურ ჩარჯბექის ან ფროდის მონიტორინგის 

პროგრამას, ბ) ნებისმიერი საფუძვლის გამო იქმნება საფრთხე 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის თაღლითობის 

პრევენციისაკენ მიმართულ ნებისმიერ პროგრამაში, რაც 

შეზღუდვის გარეშე მოიცავს გლობალურ ჩარჯბექის ან ფროდის 

მონიტორინგის  პროგრამას, ბანკის მოსახვედრად; 

2.3.4 შეაჩეროს ოპერაციების ავტორიზაციის შესაძლებლობა 

კომპანიის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ხოლო 

მიმდინარე თვეში შეაჩეროს ან შეზღუდოს ოპერაციების  

ავტორიზაციის შესაძლებლობა იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიამ 

გადააჭარბა გასული თვის განმავლობაში საბანკო ბარათების 

გამოყენებით კომპანიის ვებ გვერდით განხორციელებულ 

ოპერაციებზე დანართით დადგენილ ლიმიტებს; 

2.3.5 შეწყვიტოს ინტერნეტ ექვაირინგის სისტემით 

მომსახურება და ოპერაციების ავტორიზაცია, ან შეაჩეროს 

კომპანიასთან ანგარიშსწორების ოპერაციები ნებისმიერ დროს 

თუ ბანკი ჩათვლის, რომ კომპანია ახორციელებს ბანკისთვის 

სარისკო ქმედებებს და/ან  მისი საქმიანობა ეწინააღმდეგება 

ქვემოთ ჩამოთვლილი პუნქტებიდან ერთ-ერთს: ა) საქართველოს 

კანონმდებლობას; ბ) საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის 

მოთხოვნებსა და წესებს; გ) ბანკის შიდა რეგულაციებს და 

მოთხოვნებს; 

2.3.6 საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის გამოყენებით 

განახორციელოს ავტორიზებულ მოთხოვნებში შესული 

ინფორმაციის ანალიზი (მონიტორინგი) მომხმარებლების მიერ 

არასანქციონირებული საბანკო ბარათების გამოყენებით 

ჩატარებული ოპერაციების გამოვლენის მიზნით. 

2.3.7 ცალმხრივად, საკუთარი შეხედულებისამებრ, დაადგინოს 

შეზღუდვები და აკრძალვები საგადამხდელო საშუალებად 

განსაზღვრული ტიპის ან/და ემინტენტების მიერ გამოშვებული 

საბანკო ბარათების მიღებასთან  და/ან გარკვეული IP (ინტერნეტ 

პროტოკოლის) მისამართების საშუალებით  განხორციელებულ 

ტრანზაქციებთან დაკავშირებით.  
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2.3.8 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

საბანკო ოპერაციებისთვის საბანკო ბარათების გამოყენების წესში 

შეიტანოს ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები ან დროებით 

შეწყვიტოს ინტერნეტ ექვაირინგის სისტემით მომსახურება 

საპროცესინგო ცენტრთან დაკავშირებული პროფილაქტიკურ-

ტექნიკური ხასიათის სამუშაოების ჩატარების მიზნით. 

2.3.9 დაბლოკოს კომპანიის ანგარიშზე ჩასარიცხი ან/და 

არსებული თანხები კომპანიის მიერ წინამდებარე 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ნებისმიერი ვალდებულების 

დარღვევის შემთხვევაში. 

2.3.10 არ განახორციელოს ანგარიშსწორებები ბათილ და საეჭვო 

ოპერაციებზე. 

2.4 გარიგების თანხების მიღების პროცესში კომპანია 

უფლებამოსილია: 

2.4.1 უფასოდ მიიღოს ბანკში დამატებითი კონსულტაციები და 

განმარტებები საბანკო ბარათებით ოპერაციების ჩატარებაზე; 

2.4.2 კომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე და ხელშეკრულებაში 

მითითებულ რეკვიზიტებზე ტრანზაქციების არქივიდან 

უფასოდ მიიღოს ბანკისგან უკანასკნელი ერთი წლის 

ინფორმაცია კომპანიის ტრანზაქციების შესახებ; 

2.4.3 მიმართოს ბანკს გაუქმებისა და დაბრუნების ოპერაციების 

ბანკის  მხრიდან  განსახორციელებლად, რისთვისაც უნდა 

მიაწოდოს ბანკს ტრანზაქციის განსახორციელებლად 

აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია და დოკუმენტი; 

2.4.4 მიიღოს გარიგების თანხები ამ ხელშეკრულებით 

დადგენილი წესით. 

2.5 კომპანია ეთანხმება, რომ ვებ გვერდთან დაკავშირებით  

უზრუნველყოფს შემდეგი მოთხოვნების სრულად შესრულებას: 

2.5.1 კომპანია განახორციელებს ვაჭრობას მხოლოდ 

შეთანხმებული საქონლითა და/ან მომსახურებით, რომელიც 

განსაზღვრულია ხელშეკრულების დანართით; 

2.5.2 კომპანიის მიერ ნებისმიერი ისეთი ტიპის ტრანზაქციების 

განხორციელებისთვის, რომელიც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს 

ტრანზაქციებს, რომელიც უკავშირდება ტელეკომუნიკაციებს, 

აზარტულ თამაშობებს, მედიკამენტებს, თამბაქოს და/ან  

პაემნებთან დაკავშირებულ მომსახურებას,  საჭიროა ბანკის 

წინასწარი თანხმობა და იმ შემთხვევაში თუ საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემის რეგულაცია მოითხოვს კომპანიის 

რეგისტრირებას  საგადამხდელო სისტემაში, საკომისიოს 

გადახდას უზრუნველყოფს კომპანია;  

2.5.3 კომპანია დაიცავს მომხმარებლის კონფიდენციალურობის 

პოლიტიკას, საბარათე მონაცემების სრული კონფიდენციალობას 

და უსაფრთხოებას;  

2.5.4 ვებ გვერდზე არსებითი ცვლილებების შემთხვევაში, რაც 

შეზღუდვის გარეშე გულისხმობს საქონლის/მომსახურების 

ტიპის ცვლილებას, წინასწარ წერილობით შეათანხმებს ბანკთან, 

რის საფუძველზეც განხორციელდება დანართის შესაბამისი 

ცვლილება; 

2.5.5 ბანკთან წინასწარ შეთანხმებული ვებ გვერდების 

მისამართების გარდა კომპანია არ დაუშვებს სხვა ვებ გვერდიდან 

გადახდის შესაძლებლობას; 

2.5.6 ვებ გვერდის და მონაცემთა მიმოცვლის ტექნიკური 

საშუალებების შეუფერხებელ მუშაობას, ხოლო მათში 

ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ 

შეატყობინებს ბანკს ამის შესახებ;  

2.5.7 საბანკო ბარათების გამოყენებით ვებ გვერდზე 

ჩატარებული ოპერაციების ლიმიტების დაცვას, წინამდებარე 

ხელშეკრულების დანართის შესაბამისად; 

2.5.8 კომპანია ვალდებულია განახორციელოს მომხმარებლის 

მიერ ვებ გვერდზე საკუთარი პროფილის შექმნის და 

სარგებლობის მონიტორინგი საეჭვო ტრანზაქციების დროულად 

გამოვლენის მიზნით. 

2.5.9 კომპანიის ვებ გვერდზე ნათლად და ზუსტად უნდა იყოს 

წარმოდგენილი და/ან მითითებული: 

(i)  მომხმარებლისთვის შეთავაზებული ყველა 

მომსახურებისა და/ან საქონლის აღწერილობა; 

(ii) ბანკთან შეთანხმებული ვებ-გვერდის მოხმარების წესები;  

(iii) ინფორმაცია კომპანიის საკონტაქტო მონაცემების შესახებ 

ისე, რომ კომპანიის იდენტიფიკაცია ბარათის მფლობელის მიერ 

შეუფერხებლად  ხდებოდეს ნებისმიერ დროს (რაც შეზღუდვის 

გარეშე გულისხმობს კომპანიის ტელეფონს, ელექტრონული 

ფოსტის მისამართს, ფაქტიურ და იურიდიულ მისამართს);  

(iv) ანგარიშსწორების ვალუტა; 

(v) მომსახურებისა და საქონლის ფასები, შეკვეთის, საქონლის 

მიწოდებისა და ტრანსპორტირების ვადები (ასეთის 

არსებობისას) და მისი ღირებულების გადახდის პირობები და 

პროცედურები; 

(vi) შეკვეთის გაუქმების, საქონლის დაბრუნების და 

დაბრუნებულ საქონელზე (ასეთის არსებობისას)  ფულადი 

სახსრების ანაზღაურების  პირობები და პროცედურები; 

(vii) მომხმარებლის შეკვეთის სტატუსის შესახებ შეტყობინება 

და ვიზუალური ინდიკატორი; 

(viii) ვებ გვერდზე ისეთი გვერდების არსებობისას, რომელთა 

ხელმისაწვდომობა რეგისტრაციას მოითხოვს,   ბანკს უნდა 

გადაეცეს სატესტო მომხმარებელი და პაროლი ამ გვერდების 

დასათვალიერებლად; 

(ix) საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის ლოგო 

გამოსახული ვებ გვერდზე განთავსებული უნდა  იყოს 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემების რეგულაციებით 

დადგენილი სათანადო ფორმით.  

2.6 მომსახურების საკომისიო, ჯარიმები და ჩარჯბექი. 

2.6.1 კომპანია ადასტურებს და იღებს ვალდებულებას, რომ: 

(i) წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი წესით, 

შესაბამისი მომსახურების განხორციელებისთანავე გადაუხდის 

ბანკს საკომისიოს მომსახურების ტარიფების შესაბამისად; 

(ii) წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, ბანკისგან 

წერილობითი ფორმით შეტყობინების მიღების დღიდან 
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არაუგვიანეს მე-3 (მესამე) სამუშაო დღეს ბანკს გადაუხდის 

გაუქმების ოპერაციების, დაბრუნების ოპერაციების, ბათილი 

ოპერაციების მომსახურების ღირებულებას, აგრეთვე 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის მიერ ინციდენტურ 

ციკლებში  ოპერაციების გარემოებათა დაზუსტების შედეგად 

გადასახდელ  თანხებს, ასევე სხვა ზარალს და ხარჯს რომელიც 

მიყენებულ იქნა ბანკისთვის ინციდენტური ციკლების 

ჩატარებასთან დაკავშირებით და საერთაშორისო საგადამხდელო 

სისტემის მიერ ბანკისთვის დაქვითულ ჩარჯბექის და სხვა 

თანხებს,  ჯარიმებს და ბანკის მიერ გაწეულ სხვა ხარჯებს. 

2.6.2 კომპანია უფლებამოსილია ბანკში დადგენილი წესით და 

შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე 

მოითხოვოს  ჩარჯბექის  გასაჩივრება, თუ საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემების რეგულაციების თანახმად 

მოცემული ჩარჯბექი ექვემდებარება გასაჩივრებას და 

აუნაზღაუროს ბანკს აღნიშნულ პროცედურასთან 

დაკავშირებული ყველა ხარჯი. 

2.7 მომხმარებლისთვის საქონლის/მომსახურების მიწოდება. 

2.7.1 კომპანია უზრუნველყოფს მომხმარებელისთვის შეკვეთის 

დამადასტურებელი შეტყობინების ელ-ფოსტით გაგზავნას მისი 

მიღებიდან არაუგვიანეს ერთ დღეში. ხოლო თუ პროდუქტი 

ადგილზე არ არის კლიენტს დაუყოვნებლივ შეატყობინებს 

მიწოდების ვადებს. 

2.7.2 შემკვეთთან საქონლის გასაგზავნად კომპანია 

უზრუნველყოფს, საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი 

გადაზიდვის მომსახურებასთან ერთად ისარგებლოს 

ოფიციალური ტვირთის გადამზიდავი კომპანიებით, რაც 

ბარათის მფლობელის მიერ ტვირთის მოძრაობისთვის 

თვალყურის დევნებისა და საქონლის გადაცემის საბუთზე ამ 

უკანასკნელის ხელმოწერის საშუალებას იძლევა. 

2.7.3 იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ტრანზაქციიდან 

გამომდინარე მომხმარებლისთვის მიწოდებული პროდუქტი 

ექვემდებარება კომპანიისთვის დაბრუნებას, და/ან ხდება 

საქონლის/მომსახურების თანხის დაბრუნება, ან ხდება ფასის 

კორექტირება, კომპანია არც ერთ შემთხვევაში არ 

განახორციელებს თანხის მომხმარებლისთვის დაბრუნებას 

ნაღდი ფულით. 

2.7.4 თანხის კორექტირების, საქონლის და/ან თანხის 

დაბრუნების შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია შესაბამისი 

ტრანზაქციის დამადასტურებელ ჩანაწერში სრულად მიუთითოს 

აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია. 

2.8 ფინანსური და სხვა სახის ინფორმაცია. 

2.8.1 კომპანია ვალდებულია ბანკის მოთხოვნიდან 10 დღის 

ვადაში მიაწოდოს ბანკს კომპანიასთან დაკავშირებული 

ყოველწლიური სრული ფინანსური ინფორმაცია.    

2.8.2 კომპანია უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს ნებისმიეირ 

მესამე პირისგან მოიძიოს, მოითხოვოს და მიიღოს კომპანიის 

ფინანსური ან/და ბიზნესთან დაკავშირებული  ინფორმაცია. 

2.8.3 კომპანია ბანკს ანიჭებს უფლებამოსილებას, ნებისმიერი 

მიზნით გამოიყენოს წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად 

კომპანიის შესახებ მიღებული ინფორმაცია, რაც შეზღუდვის 

გარეშე მოიცავს ბანკის უფლებას მიაწოდოს საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემას მისი მოთხოვნით ბანკისთვის 

ცნობილი ინფორმაცია კომპანიის რეკვიზიტების (იურიდიული 

და საფოსტო მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი, 

საბანკო რეკვიზიტები, ელექტრონული ფოსტის მისამართი) 

შესახებ. 

2.8.4 კომპანია ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს 

ბანკს განაცხადში მითითებულ ნებისმიერი მონაცემის  

ცვლილების და/ან კომპანიის საქმიანობის სფეროს ცვლილების 

შესახებ. 

2.8.5 კომპანია ვალდებულია გააცნოს კლიენტებს საქონლის 

დაბრუნების და თანხის ანაზღაურების წესები და პირობები 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ბანკის მიერ მოთხოვნის 

შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია მიაწოდოს ბანკს და 

eMoney-ს ასეთი წესები და პირობები და აცნობოს ბანკს და 

eMoney მასში ცვლილებ(ებ)ის შესახებ. 

2.9 დამატებითი მოთხოვნები მერჩანტისთვის, რომელიც 

წარმოადგენს აზარტული თამაშების ორგანიზატორს. 

2.9.1 კლიენტის მიერ მერჩანტის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის 

პროცესში მერჩანტი ვალდებულია სრულად მოახდინოს 

კლიენტის იდენტიფიკაცია წინამდებარე მუხლში მითითებული 

კლიენტის იდენტიფიკაციის საშუალებების გათვალისწინებით. 

ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეამოწმოს მერჩანტის 

მიერ კლიენტის იდენტიფიცირების პროცესი და მერჩანტის მიერ 

კლიენტის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს 

იდენტიფიცირების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

შესრულების შემთხვევაში დააკისროს მას პირგასამტეხლო 1000 

ლარის ოდენობით თითოეულ ასეთ დარღვევაზე. 

2.9.2 მერჩანტი ვალდებულია არ განახორციელოს 

არასრულწლოვანი პირის რეგისტრაცია მის ვებ-გვერდზე. 

2.9.3 მომხმარებლის მიერ ტრანზაქციის განხორციელებისას, ან 

ასეთის მცდელობისას კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს 

მომხმარებლის სრულად იდენტიფიცირება საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემის მიერ დადგენილი კლიენტის 

იდენტიფიცირების აუცილებელი წესების დაცვით, ხოლო იმ 

შემთხვევაში თუ მერჩანტი წარმოადგენს აზარტული თამაშების 

ორგანიზატორს, დამატებით ვალდებულია მომხმარებლის 

იდენტიფიცირება განახორციელოს პიროვნების პირადობის 

დამადასტურებელი შესაბამისი მოწმობის ან/და პასპორტის და 

მომხმარებლის საგადახდო ბარათზე დატანილი ინფორმაციის 

საშუალებით. 

2.9.4 იმ შემთხვევაში თუ მერჩანტი წარმოადგენს აზარტული 

თამაშების ორგანიზატორს, იგი ვალდებულია მის მიერ 

მოწყობილი აზარტული თამაშებით სარგებლობისთვის არ 

მიიღოს ის საგადახდო ბარათები, რომლებიც ემიტირებულია იმ 
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ქვეყანაში, სადაც აკრძალულია აღნიშნული ან/და მსგავსი 

აზარტული თამაშებით სარგებლობა. 

2.10 აზარტული თამაშობის ორგანიზატორი მერჩანტის მიერ 

თანხის დაბრუნების ტრანზაქციის განხორციელების პირობები. 

2.10.1 მერჩანტი უფლებამოსილია კლიენტის საგადახდო 

ბარათზე თანხის დაბრუნების ტრანზაქცია მოახდინოს 

არაუმეტეს მერჩანტის ანგარიშზე არსებული ნაშთის ოდენობით. 

მერჩანტი აცნობიერებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მერჩანტის 

ანგარიშზე არსებული ნაშთი თანხის დაბრუნების ტრანზაქციაზე 

ნაკლებია ბანკი არ არის ვალდებული შეასრულოს აღნიშნული 

თანხის დაბრუნების ტრანზაქცია. 

2.10.2 თანხის დაბრუნების ტრანზაქცია განხორციელდება 

კლიენტის მხოლოდ იმ ანგარიშზე, რომლის საშუალებითაც 

ხდება მერჩანტის ვებ-გვერდზე აზარტული თამაშებით 

სარგებლობისთვის კლიენტის სათანამაშო ბალანსის შევსება. 

2.10.3  მერჩანტი ვალდებულია თანხის დაბრუნების 

ტრანზაქციის განხორციელება მოახდინოს მხოლოდ ბანკსა და 

მერჩანტს შორის შეთანხმებული OCT პროტოკოლის 

საშუალებით. 

 

3. სარეზერვო ანგარიში 

3.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად ბანკი 

მერჩანტს გაუხსნის სარეზერვო ანაგარიშს.  

3.2 სარეზერვო ანგარიში შეივსება კომპანიის მიერ 

განხორციელებული ტრანზაქციის ღირებულებიდან 

(ტარიფებით გათვალისწინებული ოდენობით) თანხების 

სარეზერვო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით ან/და კომპანიის მიერ 

სარეზერვო ანგარიშზე ბანკის მიერ ტარიფების შესაბამისად 

განსაზღვრული ფიქსირებული თანხის განთავსების გზით.  

3.3  სარეზერვო ანგარიშზე ყოველ მიმდინარე თვეში 

ჩარიცხული თანხები კომპანიას დაუბრუნდება შესაბამისი 

ტრანზაქციის შესრულებიდან არაუგვიანეს 200 (ორასი) დღის 

განმავლობაში ჯამურად, იმ თანხების გამოკლებით, რომლებიც 

წარმოადგენს ერთჯერად საკომისიოებს და აგრეთვე, 

წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, კომპანიის სხვა 

ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად  განსაზღვრულ  თანხებს, 

იმის გათვალისწინებით, რომ კომპანიის ანგარიშზე მუდმივად 

იქნება თანხები ტარიფებით გათვალისწინებული რეზერვის 

ოდენობით.  

3.4 ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში, მერჩანტი ვალდებულია 

მის ანგარიშზე დამატებით განათავსოს თანხები კლიენტ(ებ)ის 

მიერ დაბრუნების და გაუქმების ოპერაციების და ჩარჯბექ(ებ)ის  

გაუთვალისწინებელი გაზრდილი მოთხოვნის რისკების 

უზრუნველსაყოფად, თუ მერჩანტის ანგარიშზე არსებული 

თანხები არ არის საკმარისი ამისთვის. 

3.5  მერჩანტის ანგარიშზე ბანკის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე სადებეტო ნაშთ(ებ)ის წარმოშობის - თანხის გადახარჯვის 

შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია მერჩანტს გადაახდევინოს 

თანხის გადახარჯვის (ოვერლიმიტის) საკომისიო წინამდებარე 

ხელშეკრულების დანართით გათვალისწინებული ოდენობით. 

3.6 ბანკი უფლებამოსილია სარეზერვო ანგარიშიდან 

უაქცეპტო წესით ჩამოჭრას თანხები და მიმართოს იგი 

ნებისმიერი ზიანის, საკომისიოს და ხარჯის ასანაზღაურებლად, 

რომელიც მიადგა ან მიადგება ბანკს კომპანიის მიერ წინამდებარე 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ნებისმიერი ვალდებულების 

შეუსრულებლობით. 

3.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში კომპანიის 

სარეზერვო ანგარიშზე არსებული თანხების განკარგვის უფლება 

კომპანიას მიეცემა მის მიერ განხორციელებული ბოლო 

ავტორიზებული ტრანზაქციიდან 180 დღის გასვლის შემდეგ.  

თუ ბანკი მიიჩნევს, რომ კომპანიის სარეზერვო ანგარიშზე 

არსებული თანხა არასაკმარისია წარმოქმნილი რისკების 

დასაფარად, კომპანიას დამატებით დაებლოკება შესაბამის  

ანგარიშებზე არსებული თანხები 180 დღის ვადით. 

 

4. ელექტრონული არხები 

4.1 ელექტრონული არხებით მომსახურება წარმოადგენს 

ბანკის მიერ მერჩანტისთვის შეთავაზებულ ელექტრონული 

მომსახურების სახეს, რომელიც ხორციელდება ბანკის 

დისტანციური არხების საშუალებით, რომლის დროსაც ყველა 

საგადახდო საბუთი გენერირდება ელექტრონულად და 

იდენტიფიკაციაც ხორციელდება ბანკის მიერ ასეთი 

მომსახურებისთვის დადგენილი წესით. ბანკის ელექტრონული 

არხებით მომსახურება შეზღუდვის გარეშე მოიცავს შემდეგი 

სახის სერვისებს: ა) ტრანზაქცი(ებ)ის განხორციელებას ან/და 

გადახდების მიღებას SMS შეტყობინების ან/და USSD მენიუს 

საშუალებით იმ კლიენტებისგან, რომლებიც სარგებლობენ 

ბანკის საბანკო პროდუქტით ”Sმარტივი”; ბ) ტრანზაქცი(ებ)ის 

განხორციელებას ან/და გადახდების მიღებას Sმარტივი 

მობილური აპლიკაციის საშუალებით იმ კლიენტებისგან, 

რომლებიც სარგებლობენ ბანკის საბანკო პროდუქტით 

”Sმარტივი”;  გ) ტრანზაქცი(ებ)ის განხორციელებას ან/და 

გადახდების მიღებას სოციალური ქსელ Facebook-ზე არსებული 

აპლიკაციის საშუალებით; დ) გადახდების მიღებას eMoney 

ანგარიშის მომსახურების საშუალებით, eMoney ანგარიშის 

გამოყენებით, მერჩანტის Sმარტივის, eMoney-ს ან/და Facebook-ის 

გვერდიდან, ე) გადახდების მიღებას ანგარიშსწორების 

თვითმომსახურების ტერმინალებიდან ან/და ვ) PAY სისტემის 

საშუალებით მესამე მხარეების საგადამხდელო არხების, მათ 

შორის ელექტრონული საფულეების გამოყენებით გადახდების 

მიღების ნაწილობრივ ან სრულ ორგანიზებას. 

4.2 ელექტრონული არხებით მომსახურებისთვის ბანკი 

უფლებამოსილია დააწესოს მომსახურების საკომისიო 

მომსახურების ტარიფების შესაბამისად. 
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4.3 4.1 პუნქტის ”ა” და ”ბ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

არხებით მომსახურების გამოყენებისთვის, მერჩანტს უნდა 

გააჩნდეს მობილური ტელეფონი და შესაბამისი სატელეფონო 

ნომერი, რომლის მეშვეობითან იგი გააგზავნის საგადახდო 

დავალებებს ან/და მიიღებს ინფორმაციას. 

4.4 მერჩანტი ადასტურებს, რომ ბანკისთვის მიწოდებული 

ტელეფონის ნომერი მის მფლობელობაშია და თუ კომპანია არ 

შეატყობინებს ბანკს ამ ფაქტთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

ცვლილების თაობაზე, აღნიშნული ტელეფონიდან 

გაგზავნილი/მიღებული ინფორმაცია ჩაითვლება მერჩანტის 

მიერ გაგზავნილად/მიღებულად. 

4.5 კომპანია აცხადებს და თანხმობას იძლევა, რომ მის მიერ 

წინამდებარე მუხლში აღნიშნული არხებით ბანკისათვის 

საგადახდო დავალების გაგზავნა განიხილება კომპანიის მიერ 

ელექტრონულ საგადახდო დავალებაზე ხელმოწერად და 

შესაბამისად ბანკი უფლებამოსილი იქნება შეასრულოს 

კომპანიის მიცემული საგადახდო დავალება ან/და სხვა 

ტრანზაქცია კომპანიის შემდგომი დამატებითი თანხმობის 

გარეშე. 

4.6 ბანკის მიერ კომპანიისთვის გადახდის ოპერაციის 

განხროციელების შეთმხვევაში, ბანკი კომპანიას გაუგზავნის 

გადახდის ოპერაციის დადასტურების ტექსტის შემცველ მოკლე 

ტექსტურ შეტყობინებას. 

4.7 კომპანია ადასტურებს და იღებს ვალდებულებას, 

დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ბანკს ტელეფონის ნომრის 

ცვლილების, ტელეფონის დაკარგვის, კომპანიის მიერ 

ტელეფონის მფლობელობის გაუქმების ან/და სხვა ისეთი 

ცვლილების შესახებ, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბანკის 

მიერ კომპანიისთვის ელექტრონული არხებით მომსახურების 

მიწოდებაზე. 

4.8 მერჩანტი უფლებამოსილია განახორციელოს მესამე 

პირებისთვის ტრაზაქცი(ებ)ის გამოუთხოვადი შეთავაზება, რა 

შემთხვევაშიც ბანკს უფლება აქვს მოახდინოს შეთავაზებული 

ტრაზაქცი(ებ)ის თანხ(ებ)ის დაბლოკვა ან/და ჩამოჭრა მერჩანტის 

მიმდინარე ანგარიშიდან. 

4.9 წინამდებარე მუხლის 4.1 პუნქტის ”დ” და ”ე” 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ელექტრონული არხებით 

გადახდების მიღების შემთხვევაში მერჩანტი ვალდებულია 

უზრუნველყოს წინამდებარე თავით გათვალისწინებული 

კომპანიის ვებ-გვერდთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაცვა.  

4.10 მერჩანტი უფლებამოსილებას ანიჭებს ბანკს შეასრულოს 

მის მიერ მიცემული საგადასახადო დავალებები ან/და 

დაამუშავოს ნებისმიერი ან/და ყველა ტრანზაქცია, მიიღოს 

ელექტრონული არხების მომსახურების გადასახადი ან 

გადაუხადოს თანხები მესამე მხარეებს, ისე, როგორც ამას 

მოითხოვს მერჩანტი. 

4.11 ბანკი უფლებამოსილია მერჩანტის მიერ მიცემული 

დავალების შესასრულებლად მიიღოს ყველა ზომა იმისათვის, 

რომ განახორციელოს დავალებები, რაც ყოველგვარი შეზღუდვის 

გარეშე მოიცავს, შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვებას ან/და 

გადაცემას. 

4.12 კომპანია აცნობიერებს და ადასტურებს, რომ ბანკს, 

საკუთარი გადაწყვეტილებისამებრ, შეუძლია ჩაიწეროს 

ნებისმიერი ან ყველა დავალება, რომელიც მიღებულ ან 

გაგზავნილ იქნა ტელეფონის მეშვეობით და შეინახოს ამგვარი 

ინფორმაცია იმ სახით და ფორმით, რომელსაც საჭიროდ 

მიიჩნევს. კომპანია ადასტურებს, რომ ბანკს შეუძლია დაეყრდნოს 

ასეთ ინფორმაციას და გამოიყენოს ნებისმიერი დავის 

განხილვისას როგორც მტკიცებულება. 

4.13 კომპანია აცნობიერებს და ადასტურებს, რომ ბანკი 

უფლებამოსილია არ შეასრულოს მერჩანტის საგადახდო ან/და 

სხვა ტრანზაქციის დავალება მერჩანტის მიმდინარე ანგარიშზე 

საკმარისი თანხის არარსებობის ან/და მერჩანტის მიერ 

ბანკისთვის არასწორი (წინამდებარე პირობებთან ან/და ბანკის 

მიერ გავრცელებული საინფორმაციო მასალის პირობებთან 

შეუსაბამო) შეტყობინების გაგზავნის ან ბანკის მიმართ კომპანიის 

დავალიანების არსებობის შემთხვევაში. 

4.14 კომპანია ვალდებულია საგადახდო ან/და სხვა 

ტრანზაქციის დავალება SMS შეტყობინების, USSD მენიუს ან/და 

Sმარტივი აპლიკაციის საშუალებით გააგზავნოს ბანკის მიერ ვებ-

გვერდით ან/და სხვა სახით გავრცელებულ შესაბამის 

სახელმძღვანელოში აღწერილი ფორმატით. 

4.15 ბანკი იტოვებს უფლებას, კომპანიის ყოველგვარი 

წინასწარი შეტყობინების გარეშე პერიოდულად განახორციელოს 

ელექტრონული არხებით მომსახურებაში ცვლილებები, 

გააუმჯობესოს ან/და შეცვალოს მისი პირობები ან/და 

მომსახურების პროცედურები. 

4.16 კომპანია აცნობიერებს და თანხმდება, რომ ბანკი 

უფლებამოსილია ელექტრონული არხებით მომსახურებაზე 

კომპანიის ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე დააწესოს 

ნებისმიერი და ყველა სახის შეზღუდვა ან/და ლიმიტი. 

4.17 მერჩანტის იდენტიფიკაცია 

4.17.1 მერჩანტის მიერ ელექტრონული არხებით მომსახურების 

განხორციელებისას მერჩანტის იდენტიფიკაციის წესებს და 

პროცედურებს ადგენს ბანკი. 

4.17.2 ელექტრონული არხებით სარგებლობისას კომპანიის 

იდენტიფიცირება არ ხდება ხელმოწერით. ელექტრონული 

არხებით მომსახურებისას მერჩანტის იდენტიფიცირება ხდება 

მის მიერ აუტენტირების დადგენის ელექტრონული 

პროცედურების გავლის შემდეგ, რომელიც მერჩანტს საშუალებას 

აძლევს მისი (კომპანიის) ნამდვილობის დადგენის შემთხვევაში 

ისარგებლოს ელექტრონული არხების მომსახურებით. 

ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შესრულებულია ბანკის მიერ 

დადგენილი ნამდვილობის დადგენის ელექტრონული 

პროცედურების გავლის შემდეგ, ითვლება სათანადოდ 

შესრულებულად მერჩანტის მიერ და შესაბამისი 

სამართლებრივი ძალის მქონედ. 
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4.17.3 ბანკი უფლებამოსილია მერჩანტის ყოველგვარი 

შეტყობინების გარეშე დააწესოს დამატებითი მოთხოვნები 

მერჩანტის იდენტიფიცირებისათვის. 

4.17.4 მერჩანტი ვალდებულია უსაფრთხოდ შეინახოს 

ელექტრონული არხებით სარგებლობისთვის საჭირო ნებისმიერი 

ინფორმაცია, მოწყობილობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და 

წვდომის კოდები. მერჩანტს ეკრძალება აღნიშნული 

ინფორმაციის გამჟღავნება ნებისმიერი მესამე პირისათვის. 

4.17.5 ბანკი და კომპანია ვალდებულნი არიან დაიცვან 

საიდენტიფიკაციო მონაცემების კონფიდენციალურობა. 

4.17.6 საიდენტიფიკაციო მონაცემების დაკარვის შემთხვევაში 

კომპანია ვადლებულია დაუყოვნებლივ მიმართოს ბანკს, რის 

საფუძველზეც ბანკი მოახდენს კომპანიის ანგარიშზე 

ელექტრონული არხებით მომსახურების შეჩერებას. 

 

5. @pay.ge ელექტრონული საფოსტო მომსახურება 

5.1 ბანკი უზრუნველყოფს მერჩანტის მიერ ინტერნეტით, 

SMTP, POP3 და IMAP4 პროტოკოლების გამოყენებით 

ელექტრონული ფოსტის მიღებისა და გაგზავნის საშუალებას და 

ელექტრონული ფოსტით სარგებლობას ვებ-ბრაუზერის 

საშუალებით. ბანკი არ არის ვალდებული და შესაბამისად 

პასუხისმგებელი მერჩანტის ინტერნეტ კავშირის 

უზრუნველყოფით. 

5.2 მერჩანტი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ მის მიერ 

რეგისტრაციის პროცესში მის შესახებ მითითებული ინფორმაცია 

არის ნამდვილი, სრული და ზუსტი. მერჩანტის მიერ არასრული, 

დაუზუსტებელი ან/და ტყუილი ინფორმაციის მიწოდების 

შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილი იქნება ცალმხრივად 

შეაჩეროს ან/და შეწყვიტოს მერჩანტის მიერ @pay.ge 

ელექტრონული ფოსტით სარგებლობის უფლება. 

5.3 ბანკი არ ახორციელებს ელექტრონული გზავნილის და 

მასთან დაკავშირებული ელექტრონული ფაილის შინაარსის 

მონიტორინგს, ცენზურას ან/და მის შესწორებას. კომპანია 

პასუხისმგებელია მათ მიერ გაგზავნილი ელექტრონული 

საფოსტო გზავნილის და მასთან დაკავშირებული 

ელექტრონული ფაილის შინაარსზე. 

5.4 ბანკი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ 

ნებისმიერ დროს მერჩანტისთვის ყოველგვარი შეტყობინების 

გარეშე დააწესოს ნებისმიერი და ყველა სახის შეზღუდვა და 

ლიმიტი @pay.ge ელექტრონული ფოსტით სარგებლობაზე. 

5.5 თუ სხვაგვარი შეთანხმება არ იქნა, კომპანია არ არის 

უფლებამოსილი გამოიყენოს ბანკის ან/და მისი რომელიმე 

შვილობილი ან/და მონათესავე საწარმოს ან/და მათ ცალკეული 

პროდუქტის თუ მომსახურების აღმნიშვნელი სასაქონლო ნიშანი, 

ლოგო, დომენის სახელწოდება და ინტელექტუალური 

საკუთრების სხვა ნიშნები. 

5.6 კომპანია აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ იგი არ 

გამოიყენებს @pay.ge ელექტრონული ფოსტას კომერციული 

რეკლამის, აგიტაციის, რელიგიური ან/და პოლიტიკური 

იდეების პროპაგანდისთვის; არ გამოიყენებს ელექტრონულ 

ფოსტას ისეთი გზავნილის გასაგზავნად, რომელიც წარმოადგენს 

მუქარას ან/და შეიცავს საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს ან/და 

სხვაგვარად არღვევს საქართველოს ან/და საერთაშორისო 

კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს; ასევე ისეთი 

გზავნილის გასაგზავნად ან/და მისაღებად რომელიც შეიცავს 

ვირუსს ან/და სხვა პროგრამულად საშიშ ელექტრონულ 

ინფორმაციას. 

5.7 კომპანია ვალდებულია სათანადო უფლებამოსილების 

გარეშე არ გამოიყენოს @pay.ge ელექტრონული ფოსტა ისეთი 

დოკუმენტის ან/და ელექტრონული ფაილის გადასაცემად ან/და 

მისაღებად, რომელიც დაცულია საავტორო უფლებით, შეიცავს 

სავაჭრო საიდუმლოებას ან წარმოადგენს კონფიდენციალურ 

დოკუმენტს. 

5.8 კომპანია ვალდებულია @pay.ge ელექტრონული ფოსტით 

სარგებლობისას არ განახორციელოს შემდეგი საქმიანობა: 

 არა გააგზავნოს სპამი - მარკეტინგული ან/და სხვა 

მიზნებისთვის განკუთვნილი მასიური ან/და 

პერსონალიზირებული შეტყობინება, რომელიც არ არის 

მოთხოვნილი სპამის ადრესატის მიერ და მისი მიღება არ არის 

დამოკიდებული ადრესატის სურვილზე. 

 არ გააგზავნოს, ატვირთოს, გაავრცელოს ან/და სხვაგვარად 

შესთავაზოს შეურაცხმყოფელი ან/და უცენზურო შინაარსის 

მქონე, თაღლითური ან/და სხვაგვარად მიუღებელი ინფორმაცია 

ან/და მონაცემი. 

 არ გაავრცელოს კომპიუტერული ვირუსები ან/და 

სხვაგვარად დეფექტის მქონე და დაზიანებული ფაილები ან 

მონაცემები, რომელმაც შესაძლოა ზიანი გამოიწვიოს. 

 არ გაავრცელოს ისეთი ინფორმაცია ან/და მონაცემები, 

რომელიც დაუშვებელია და საზიანოა არასრულწლოვანთათვის. 

 არ გამოიყენოს სხვისი სახელი და მონაცემები. 

 უკანონოდ, ნებართვის გარეშე არ გადასცეს ან სხვაგვარად 

არ გამოიყენოს სხვისი ინტელექტუალური საკუთრება. 

 არ მოახდინოს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების წაქეზება. 

 @pay.ge ელექტრონული ფოსტით საშუალებით არ 

განახორციელოს არალეგალური საქმიანობა. 

5.9 ბანკი იტოვებს უფლებას, რაზედაც კომპანია წინასწარ 

აცხადებს უპირობო და გამოუთხოვად თანხმობას, შეაჩეროს 

ან/და გააუქმოს კომპანიის ელექტრონული ფოსტა, მერჩანტის 

მიერ ზემოთაღნიშნული რომელიმე პუნქტით 

გათვალისწინებული ნებისმიერი მოთხოვნის დარღვევის 

შემთხვევაში. 

5.10 მერჩანტი პასუხისმგებელია საკუთარი საფოსტო 

ანგარიშის კონფიდენციალურობაზე. იგი ვალდებულია არ 

გადასცეს შეინახოს თავისი პაროლი და არ გადასცეს იგი სხვა 

მესამე პირებს. იმ შემთხვევაში, თუ მერჩანტი დააფიქსირებს მის 

ელექტრონულ ფოსტაში არაავტორიზებულ შეღწევას ან/და 
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ელექტრონული ფოსტის არაავტორიზებულ გამოყენებას, იგი 

ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს ბანკს და აცნობოს 

აღნიშნულის შესახებ. 

5.11 ბანკი უფლებას იტოვებს, საკუთარი შეხედულებისამებრ 

და წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ნებისმიერ დროს 

შეიტანოს ცვლილება @pay.ge ელექტრონული ფოსტით 

სარგებლობასთან დაკავშირებულ ფუნქციური და ოპერაციული 

გამოყენების სპეციფიკაციებში. 

5.12 ბანკი უფლებას იტოვებს, მერჩანტის მიერ 

რეგისტრაციისას არასრული ან/და არასწორი სარეგისტრაციო 

მონაცემების მოწოდების შემთხვევაში შეწყვიტოს ან/და შეაჩეროს 

მერჩანტის ელექტრონული ფოსტა. 

 

6. eMoney ელექტრონული საფულე 

6.1 eMoney ელექტრონული საფულით მომსახურების 

ძირითადი პირობები. 

6.1.1 eMoney ელექტრონული საფულით მომსახურება 

წარმოადგენს ბანკის და eMoney-ს ერთობლივ მომსახურებას, 

რომლის გამოყენებითაც PAY სისტემის საშუალებით მერჩანტი 

უფლებამოსილია მიიღოს საკუთარი პროდუქტის ან/და 

მომსახურების გადახდები. კლიენტებისგან eMoney ანგარიშის 

საშუალებით მიღებული ნებისმიერი გადახდები დაუყოვნებლივ 

გადაირიცხება მერჩანტის eMoney ანგარიშზე წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკომისიო(ები)ს ან/და 

სხვა გადასახდელების გამოკლებით.   

6.1.2 ბანკი იტოვებს უფლებას, რომ ცალმხრივად, საკუთარი 

გადაწყვეტილების შესაბამისად შეაჩეროს  eMoney ანგარიშის (ან 

eMoney ანგარიშის ნებისმიერი ცალკეული ფუნქცია ან 

ფუნქციები, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს ბალანსის შევსებას, 

თანხების მიღებას ან/და თანხების განაღდებას) მომსახურება, იმ 

შემთხვევაში თუ ოპერაცია(ები) ბანკის ან/და eMoney-ს 

შეხედულებით ჩაითვლება, რომ (i) განხორციელდა წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევით, 

ან/და (ii) არის საეჭვო და დაკავშირებულია უკანონო 

შემოსავლების ლეგალიზებასთან, ტერორიზმის 

დაფინანსებასთან, თაღლითობასა ან/და სხვა უკანონო 

საქმიანობასთან. ბანკი ან/და eMoney შეეცდება შეატყობინოს 

მერჩანტს ასეთი მომსახურების შეჩერების ან შეზღუდვის 

შესახებ, თუ მათ ასეთი შეტყობინების მიწოდება აკრძალული არ 

აქვთ კანონმდებლობით, სასამართლო გადაწყვეტილებით ან სხვა 

სავალდებულო სამართლებრივი დოკუმენტით. 

6.1.3 მერჩანტმა eMoney ანგარიშის გასახსნელად ვალდებულია 

გაიაროს რეგისტრაცია eMoney ვებ-გვერდზე. რეგისტრაციის 

პროცესში, ანგარიშის გასახსნელად მერჩანტი ვალდებულია 

დაეთანხმოს eMoney ანგარიშის გამოყენების პირობებს, რომლის 

პირობებიც სავალდებულო სახით ვრცელდება ყველა eMoney 

ანგარიშზე.  

6.1.4 მერჩანტი ვალდებულია PAY სისტემით სარგებლობის 

ფარგლებში მოახდინოს eMoney ელექტრონული საფულით 

გადახდების მიღების მომსახურების ინტეგრაცია მის ვებ-

გვერდზე შესაბამისი სახელმძღვანელო(ები)თ განსაზღვრული 

წესების შესაბამისად. 

6.1.5 მერჩანტი ანიჭებს ბანკს და eMoney-ს მის (მერჩანტის) ვებ-

გვერდ(ებ)ზე ადმინისტრაციული წვდომის უფლებამოსილებას, 

ბანკის და eMoney-ს მიერ შესაბამისი ტექნიკური და 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამართული ფუნქციონირების 

და ვებ-გვერდ(ებ)ზე eMoney ანგარიშის მომსახურებასთან 

დაკავშირებით განთავსებული ინფორმაციის შემოწმების 

მიზნით, იმის გათვალისწინებით, რომ ბანკი და eMoney არ არიან 

ვალდებული მოახდინონ აღნიშნული შემოწმება და ეს მხოლოდ 

მათ უფლებას წარმოადგენს და აღნიშნული უფლების გამოყენება 

არ ჩაითვლება ბანკის ან/და eMoney-ს დასტურად მერჩანტის 

მიერ მის ვებ-გვერდ(ებ)ზე განთავსებული ინფორმაციის 

სისწორეზე.  

6.1.6 eMoney ანგარიშის გამოყენების პირობებით 

გათვალისწინებული უსაფრთხოების ღონისძიებების გარდა 

მერჩანტი ვალდებულია შეზღუდოს ელექტრონული 

საშუალებებით eMoney ანგარიშზე წვდომის და საკუთარ 

პროფაილში შესვლის და გამოყენების უფლება ბანკის ან/და 

eMoney-ს მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, მათ 

შორის შეზღუდოს წვდომა eMoney ანგარიშზე ერთი ან რამდენი 

IP მისამართიდან. თუ მერჩანტს სარგებლობს ერთზე მეტი 

eMoney ანგარიშით, აღნიშნული წესი ვრცელდება მერჩანტის 

ყველა eMoney ანგარიშზე. 

6.1.7 eMoney ანგარიშის გამოყენების პირობებით 

გათვალისწინებული გადახდების მიღების შეზღუდვების გარდა 

მერჩანტი ვალდებულია ასევე არ მიიღოს გადახდები ისეთი 

მომსახურების გაწევაზე ან/და პროდუქტების მიწოდებაზე, 

რომელსაც პერიოდულად ერთპიროვნულად განსაზღვრავს 

ბანკი და ისეთი სახის ნაწარმის არაკანონიერ ჩამოტვირთვაზე, 

რომელიც არღვევს მესამე პირების ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებას ან/და სხვა ისეთ პროდუქტის 

შეთავაზებასა ან/და მომსახურების გაწევაზე, რომელიც 

აკრძალულია შესაბამისი კანონმდებლობით. 

6.1.8 მერჩანტი ვალდებულია ითანამშრომლოს ბანკთან ან/და 

eMoney-სთან უკანონო ან/და თაღლითური ოპერაცი(ებ)ის 

აღმოჩენის, გამოკვლევის და აღმოფხვრის მიზნით. 

 

7. გადასახდელების მიღება 

7.1 Pay სისტემით მომსახურების ფარგლებში ბანკი კომპანიას 

სთავაზობს მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს ბანკის მიერ 

კომპანიის დავალებით საგადამხდელო არხების გამოყენებით და 

მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური საშუალებების მეშვეობით 

გადამხდელებისგან გადასახდელების მიღების უზრუნველყოფას 

და ჩარიცხვას კომპანიის ანგარიშზე. 
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7.2 წინამდებარე ხელშეკრულების და ბანკის მიერ 

განსაზღვრული წესის მიხედვით გადამხდელის მიერ 

გადასახდელის გადახდის მიზნით ბანკის საგადამხდელო 

არხები გამოიყენება ერთჯერადად ან/და მრავალჯერადად. 

7.3 ბანკი გადამხდელისაგან გადასახდელის გადახდის 

მიზნით საგადამხდელო არხების მეშვეობით მიიღებს ბანკის 

მიერ განსაზღვრული ფორმ(ებ)ით მხოლოდ ისეთ საგადასახადო 

დავალებას ან მოთხოვნას, რომელშიც სრულად იქნება 

მოცემული ბანკის მიერ წინასწარ განსაზღვრული ინფორმაცია. 

7.4 გადამხდელისგან მიღებული საგადასახადო დავალების ან 

მოთხოვნის შესრულებისათვის საგადამხდელო არხი 

საჭიროების ან/და აუცილებლობის შემთხვევაში საბილინგო 

სისტემიდან მიიღებს ინფორმაციას აბონენტის დავალიანების 

შესახებ. 

7.5 ახორციელებს რა გადასახდელის გადახდაზე 

საგადასახადო დავალების ან მოთხოვნის შესრულებას 

მონაცემების გადაცემის ტექნიკური საშუალების გამოყენებით, 

ბანკი გადახდისთანავე აწვდის კომპანიას ინფორმაციას ყოველი 

გადახდილი გადასახდელის შესახებ. 

7.6 კომპანია გადასახდელის გადახდის შესახებ მიღებულ 

ინფორმაციას მიღებისთანავე ასახავს აბონენტის ანგარიშში და, 

თუ კომპანია, მთლიანად ან ნაწილობრივ, არ ეთანხმება მიღებულ 

ინფორმაციას, იგი ვალდებულია ხუთი სამუშაო დღის ვადაში 

წერილობით წარუდგინოს ბანკს მოტივირებული უარი. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდგენილი ინფორმაცია ჩაითვლება 

დადასტურებულად კომპანიის მიერ. 

7.7 ანგარიშსწორება ბანკსა და კომპანიას შორის 

განხორციელდება შემდეგი წესით: გაყიდვის წერტილებით ან 

ავტომატური გადახდებით ჩატარებული ოპერაციებისთვის – 

ბანკის გასული საოპერაციო დღის ბოლოდან მიმდინარე 

საოპერაციო დღის ბოლომდე გადამხდელისგან მიღებულ 

გადასახდელებს ბანკი ჩაურიცხავს კომპანიას მის ანგარიშზე,  

მიმდინარე საოპერაციო დღის მომდევნო ერთი სამუშაო დღის 

ვადაში. პლასტიკური ბარათის რეკვიზიტებით 

განხორციელებული გადახდებისთვის – ბანკის გასული 

საოპერაციო დღის ბოლოდან მიმდინარე საოპერაციო დღის 

ბოლომდე გადამხდელისგან მიღებულ გადასახდელებს ბანკი 

ჩაურიცხავს კომპანიას, მიმდინარე საოპერაციო დღის მომდევნო 

ორი სამუშაო დღის ვადაში. 

7.8 აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში საბილინგო 

მომსახურების განხორციელებისას ბანკს და კომპანიას შორის 

ინფორმაციის გაცვლა განხორციელდება მხარეთა შორის 

შეთანხმებული სქემით. 

7.9 ბანკი უფლებამოსილია: 

7.9.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებისას გამოიყენოს მისი 

საგადამხდელო არხები, მათ შორის აფილირებული პირები და 

მონაცემების გადაცემის ტექნიკური საშუალებები; 

7.9.2 გადასახდელის გადახდაზე მიიღოს გადამხდელისაგან 

საკომისიო ბანკის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად; 

7.9.3 ყოველგვარი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების 

გარეშე დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული საბანკო მომსახურება, ან გადახედოს 

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საკომისიო 

ტარიფებს, თუ კომპანია დახურავს ბანკში გახსნილ ანგარიშს, ან 

უარს განაცხადებს გადასახდელების ამ ანგარიშზე მიღებაზე; 

7.9.4 კომპანიას მოსთხოვოს და ასეთ შემთხვევაში კომპანია 

ვალდებულია 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში ბანკს 

წარუდგინოს კომპანიის უფლებამოსილი პირის მიერ 

დამოწმებული ამონაწერი აბონენტ(ებ)ის ანგარიშიდან, ბანკის 

მიერ მოთხოვნილი პერიოდის ფარგლებში. 

7.10 ბანკი ვალდებულია: 

7.10.1 მიიღოს კომპანიის სასარგებლოდ გადამხდელის 

გადასახდელების გადახდაზე მხოლოდ ის საგადასახადო 

დავალებები ან მოთხოვნები, რომლებშიც სრულად იქნება 

მოცემული დანართით განსაზღვრული ინფორმაცია; 

7.10.2 საჭიროების შემთხვევაში გადამხდელს მიაწოდოს 

სავალდებულოდ წარმოსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და 

გადამხდელს აცნობოს, რომ გადამხდელი პასუხს აგებს 

წარმოდგენილი მონაცემების სისწორეზე; 

7.10.3 გადასახდელის მიღების შემდეგ გადასცეს გადამხდელს 

მის მიერ განხორციელებული გადახდის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 

7.10.4 გასული საოპერაციო დღის ბოლოდან მიმდინარე 

საოპერაციო დღის ბოლომდე გადამხდელებისაგან მიღებული 

გადასახდელები ჩაურიცხოს კომპანიას წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით; 

7.10.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს კომპანიას საბილინგო სისტემის, 

მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური საშუალების ან/და სხვა 

ნებისმიერი საშუალების არასათანადო ფუნქციონირების 

შესახებ, რაც ხელს უშლის ხელშეკრულების პირობების 

შესრულებას; 

7.10.6 აბონენტთა ანგარიშების დაცულობის მიზნით არ დაუშვას 

საბილინგო სისტემის ან/და მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური 

საშუალების გამოყენება არაუფლებამოსილი ან/და არასათანადო 

პირების მიერ იმ ფარგლებში, რაზედაც ბანკი უფლებამოსილია 

და ხელი მიუწვდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. 

7.11 კომპანია უფლებამოსილია: 

7.11.1 ბანკს მოსთხოვოს და ასეთ შემთხვევაში ბანკი 

ვალდებულია, 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში კომპანიას 

წარუდგინოს ბანკის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული 

განვლილი პერიოდის ანგარიშსწორების ინფორმაცია. 

7.12 კომპანია ვალდებულია: 

7.12.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების 

მისაღებად, საბანკო ანგარიში იქონიოს აქტიური; 

7.12.2 უზრუნველყოს საბილინგო სისტემისა და მონაცემთა 

გადაცემის ტექნიკური საშუალების შეუფერხებელი მუშაობა, 
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ხოლო მათში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში 

დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ბანკს ამის შესახებ და უმოკლეს 

ვადაში (არაუმეტეს 2 სამუშაო დღე) აღადგინოს მათი 

გამართული მუშაობა. ასევე, ამავე სისტემის შეუფერხებლად 

მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ბანკს მისი მოთხოვნის 

საფუძველზე მისცეს სატესტო გადახდების განხორციელების 

შესაძლებლობა; 

7.12.3 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში და 

ხელშეკრულების მიზნებისათვის უზრუნველყოს ბანკის მიერ 

საბილინგო სისტემაში ელექტრონული წვდომის საშუალებებისა 

და მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური საშუალების 

შეუფერხებელი გამოყენება. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, 

წინამდებარე პუნქტი მოიცავს მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური 

საშუალებას; 

7.12.4 ყოველდღიურად განაახლოს აბონენტთა ანგარიშები 

გაწეული მომსახურეობის მიხედვით, ხოლო ბანკიდან 

მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური საშუალებებით 

გადასახდელის გადახდის შესახებ მიღებული ინფორმაცია 

სრულად ასახოს აბონენტის ანგარიშში ამგვარი ინფორმაციის 

მიღებისთანავე; 

7.12.5 გადასახდელის გადახდის შესახებ მიღებული 

ინფორმაციის სრული ან ნაწილობრივი უარყოფის აღმოჩენის 

შემთხვევაში ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში წერილობით 

წარუდგინოს ბანკს მოტივირებული უარი, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში წარდგენილი ინფორმაცია ჩაითვლება 

დადასტურებულად; 

7.12.6 მის მიერ ბანკიდან შეცდომით ჩარიცხული თანხის 

აღმოჩენის შემთხვევაში ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში 

დაუბრუნოს ბანკს შეცდომით ჩარიცხული თანხა; 

7.12.7 გადასახდელებთან დაკავშირებული საკითხის განხილვის 

დროს, განსახილველად მიიღოს აბონენტის მიერ საგადამხდელო 

არხებიდან გაცემული გადასახდელის გადახდის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი და მოახდინოს ამგვარი 

დოკუმენტის შედარება საბილინგო სისტემაში არსებულ 

ინფორმაციასთან. ამასთან, ბანკის მიერ დადასტურების 

შემთხვევაში, გადასახდელის გადახდის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი წარმოადგენს მტკიცებულებას აბონენტთან ან/და 

გადამხდელთან დავის განხილვისას; 

7.12.8 ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში გაასწოროს 

გადასახდელის გადახდასთან დაკავშირებული ბანკის მიერ 

დაშვებული შეცდომა ამგვარი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) 

სამუშაო დღის განმავლობაში; 

7.12.9 წინასწარ, გონივრული ვადის დაცვით შეატყობინოს ბანკს 

კომპანიასთან ნებისმიერი არსებული ან/და მოსალოდნელი 

ცვლილების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვანია 

ხელშეკრულების მიზნების, მხარეთა უფლებების და ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებისთვის, რაც ყოველგვარი 

შეზღუდვის გარეშე მოიცავს ცვლილებებს საბილინგო 

სისტემაში, მონაცემთა გადაცემის ტექნიკურ საშუალებებსა და 

სავალდებულოდ წარსადგენ ინფორმაციაში. 

 

 

თავი V. სხვა დებულებები 

 

1. მომსახურების ტარიფები და პირობები 

1.1 მერჩანტის და ბანკის ფინანსური ურთიერთობა სრულად 

რეგულირდება ბანკის მიერ დადგენილი ტარიფებით, რომელიც 

დანართი #2-ის სახით თან ერთვის წინამდებარე 

ხელშეკრულებას.  

1.2 მერჩანტი ბანკს უხდის საკომისიოს წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი და ყველა 

პროდუქტის/მომსახურების გამოყენებისას, მათი გამოყენების 

დროისთვის ბანკის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად. 

1.3 ბანკი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეცვალოს მოქმედი 

ტარიფები. ბანკის მიერ დადგენილ ტარიფებში ცვლილებების 

შემთხვევაში, კომპანიას ეცნობება ბანკის საინფორმაციო მასალის 

საშუალებით. 

1.4 ბანკი უფლებამოსილია კომპანიის ბანკში გახსნილი 

ნებისმიერი და ყველა ანგარიშიდან და eMoney ანგარიშიდან 

უაქცეპტო წესით ჩამოწეროს წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული მომსახურებ(ებ)ის საკომისიო ან/და სხვა 

ტარიფები ან/და ბანკისათვის ან/და eMoney-სთვის გადასახდელი 

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი 

და ყველა თანხა. მერჩანტის ანგარიშზე საკმარისი ნაშთის 

არარსებობის შემთხვევაში ბანკი ან/და eMoney იტოვებს 

უფლებას მოსთხოვოს შესაბამისი გადასახდელი მერჩანტს  და 

შესაბამისი ინვოისი გაუგზავნოს მას ბანკის ან/და eMoney-ს 

მიმართ არსებული დავალიანების მითითებით. ბანკი ან/და 

eMoney უფლებამოსილია დააკისროს გონივრული პროცენტი 

ასეთ გადასახდელ თანხას მერჩანტის მიერ მის სრულ 

დაფარვამდე. 

1.5 ბანკის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად 

მერჩანტისთვის შეთავაზებული ერთობლივი 

მომსახურების/პროდუქტების ტარიფები განისაზღვრება 

ცალმხრივად ამ ორგანიზაციების მიერ. 

1.6 მერჩანტის მიერ მომსახურების პროდუქტის შეძენის 

შემდეგ მომსახურებაზე/პროდუქტზე უარის თქმის შემთხვევაში 

გადახდილი თანხა არ დაუბრუნდება. 

1.7 მერჩანტის მიერ რომელიმე საკომისიოს გადაუხდელობა 

ბანკს ანიჭებს უფლებას შეუჩეროს ან შეუწყვიტოს  წინამდებარე 

პირობებით განსაზღვრული ნებისმიერი და ყველა მომსახურება. 

1.8 თუ მომსახურების ტარიფ(ებ)ის (საკომისიო) გადახდის 

თარიღი ემთხვევა არასაბანკო დღეს, საკომისიოს ჩამოწერა 

(გადახდა) მოხდება მომდევნო საბანკო დღეს. 
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1.9  თუ მომსახურების ტარიფ(ებ)ის (საკომისიო) გადახდის 

თარიღი ემთხვევა კალენდარული თვის ბოლო დღეს, ბანკი 

მომსახურების ტარიფ(ებ)ის ჩამოწერას განახორციელებს 

კალენდარული თვის ბოლო საბანკო დღეს. 

1.10 მერჩანტის მიერ მომსახურების საკომისიოს 

გადაუხდელობის შემთხვევაში ბანკი უფლებამოსილია 

მოახდინოს საკომისიოს აკუმულირება დავალიანების სახით, 

რომლის დაფარვაც მოხდება მერჩანტის ანგარიშიდან თანხის 

ჩამოწერის გზით მასზე ხელმისაწვდომი ნაშთის გაჩენისთანავე. 

1.11 მერჩანტის მიერ მომსახურების საკომისიო(ები)ს ერთი 

წლის განმავლობაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, ბანკი 

უფლებამოსილია შეწყვიტოს დავალიანების აკუმულირება. 

1.12 მერჩანტის მიერ ბანკის მიმართ დავალიანების არსებობის 

შემთხვევაში პირველ რიგში ხდება ბანკის მიერ მერჩანტის 

ანგარიშ(ებ)იდან თანხის ჩამოწერა დავალიანების დასაფარად. 

მხოლოდ ამის შემდეგ აქვს მერჩანტს უფლება განკარგოს 

დარჩენილი თანხა საკუთარი შეხედულებისამებრ. 

1.13 ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ კონკრეტულ 

შემთხვევაში განსაზღვროს კომპანიის მიერ ბანკის მიმართ 

არსებული დავალიანების დაფარვის თანმიმდევრობა. 

1.14  მერჩანტი ვალდებულია არ დააწესოს რაიმე სახის 

დამატებითი საკომისიო ან/და სხვა ხარჯი კლიენტებისგან 

გადახდების PAY სისტემის საშუალებით მიღებისას ბანკთან 

წინასწარი შეთანხმების გარეშე. 

1.15 იმ შემთხვევაში თუ მერჩანტის ნებისმიერი საბანკო ან 

eMoney ანგარიშიდან რაიმე მიზეზით შეუძლებელია 

წინამდებარე ხელშკრულებით გათვალისწინებული ბანკისთვის 

ან/და eMoney-სთვის გადასახდელი ნებისმიერი საკომოსიოს ან 

სხვა გადასახდელის ავტორამტური ჩამოწერა, ბანკი ან/და 

eMoney უფლებამოსილია მოსთხოვოს შესაბამისი გადასახდელი 

მერჩანტს  და შესაბამისი ინვოისი გაუგზავნოს მას ბანკის ან/და 

eMoney-ს მიმართ არსებული დავალიანების მითითებით. ბანკი 

ან/და eMoney უფლებამოსილია დააკისროს გონივრული 

პროცენტი ასეთ გადასახდელ თანხას მერჩანტის მიერ მის სრულ 

დაფარვამდე. 

 

2. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა 

2.1 მერჩანტი ათვითცნობიერებს, რომ ბანკი და eMoney 

ახორციელებს საგადამხდელო საშუალებით მომსახურებას და 

ისინი არ არიან გამყიდველი, მყიდველი, დილერი, შუამავალი, 

მიმწოდებელი, დისტრიბუტორი, მწარმოებელი, ბროკერი, 

აგენტი ან სხვაგვარად დაკავშირებული PAY სისტემის (მათ 

შორის, eMoney ანგარიშით მომსახურების) საშუალებით  

შეკვეთილ პროდუქტთან მიმართებაში და შესაბამისად არ 

იძლევიან არანაირ გარანტიას მისაღები 

პროდუქტის/მომსახურების ხარისხზე, რაოდენობაზე, 

უსაფრთხოებაზე ან/და კანონიერებაზე. მერჩანტი აცხადებს 

უპირობო თანხმობას მასზედ, რომ ბანკი, eMoney ან მათთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი პირი არ არის პასუხისმგებელი 

კლიენტების წინაშე მერჩანტის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებზე. 

ბანკი, eMoney ან მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი პირი არ 

წარმოადგენენ მხარეს იმ დავებთან მიმართებაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მერჩანტის მიერ კლიენტის წინაშე ნაკისრი 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობასთან ან არაჯეროვან 

შესრულებასთან. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული 

დავის შედეგად ბანკის, eMoney-ს ან მათთან დაკავშირებული 

პირისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზიანი (მათ შორის 

სამართლებრივი დავის წარმოების ხარჯები) სრულად უნდა 

აუნაზღაუროს მერჩანტმა დაზარალებულ მხარეს. 

2.2 მერჩანტი პასუხისმგებელია ნებისმიერ ზარალზე, 

რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული წინამდებარე 

ხელშეკრულებისა და ტერმინალით სარგებლობის ინსტრუქციის 

დარღვევასთან; 

2.3 მერჩანტი პასუხისმგებელია ყველა არამართებულად 

ჩატარებულ ტრანზაქციაზე. 

2.4 მერჩანტი პასუხისმგებელია მის მიერ ბანკისთვის 

ხელშეკრულების წინამდებარე პირობების შესაბამისად 

ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული 

უფლებამოსილების მინიჭებით გამოწვეულ ყოველგვარ შედეგზე 

და იძლევა გარანტიას, რომ დაიცავს ბანკს ყოველგვარი სარჩელის 

და პრეტენზიისაგან, მათ შორის ნებისმიერი მესამე პირის 

მხრიდან, და აუნაზღაურებს აღნიშნულითან დაკავშირებულ 

ყოველგვარ ზიანს და ხარჯს. 

2.5 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი იმ ზარალზე, 

რომელიც კომპანიამ განიცადა მესამე მხარის ფინანსური 

პრეტენზიის შედეგად და აგრეთვე რომელიც წარმოიქმნება 

კომპანიის  მიერ საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემების 

წესებისა და რეგულაციების დარღვევის გამო. 

2.6 ბანკი ან/და eMoney პასუხს არ აგებს ანგარიშსწორების 

შეფერხებაზე და დაგვიანებაზე იმ შემთხვევაში, თუ 

შეფერხება/დაგვიანება გამოწვეულია კომპანიის მიერ არასწორი 

საბანკო რეკვიზიტების მიწოდებით ან საბანკო რეკვიზიტების 

შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაგვიანებით მიწოდებით, ან 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემების ან იმ მესამე პირების 

მიზეზით, რომელთა საგადამხდელო არხების, მათ შორის, 

ელექტრონული საფულეების საშუალებითაც ხდება ნებისმიერი 

ოპერაციის განხორციელება. 

2.7 ბანკს ან/და eMoney-ს არ ეკისრება არანაირი სახის 

პასუხისმგებლობა მომხმარებლებისთვის ან მესამე პირებისთვის 

მიყენებულ იმ  ზიანზე, რაც გამომდინარეობს კომპანიის მიერ 

რაიმე გარიგებიდან გამომდინარე ნაკისრი ვალდებულების 

დარღვევიდან. 

2.8 კომპანია იღებს მთელ პასუხისმგებლობას 

საქონლის/მომსახურების ხარისხზე, კომპანიის მიერ 

მომხმარებებისთვის წარმოდგენილი ნებისმიერი ინფორმაციის 

შინაარსზე, აგრეთვე იმ ინფორმაციის შინაარსზე, რომელსაც 

კომპანია ათავსებს ინტერნეტ ქსელში საქონლის/მომსახურების 
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რეალიზებასთან დაკავშირებით, ამასთანავე იგი ვალდებულია 

ბანკის ან/და eMoney-ს პირველივე თხოვნით (კავშირის 

ნებისმიერი არხებით შესაბამისი მოთხოვნის მიღებისთანავე) 

წაშალოს ნებისმიერი ინფორმაცია ბანკის ან/და eMoney-ს შესახებ, 

რომელიც კომპანიის მიერ განთავსებულია ინტერნეტ ქსელში. 

2.9 კომპანიამ უნდა დაიცვას და მთლიანად აუნაზღაუროს 

ბანკს ან/და eMoney-ს ხარჯები და ჯარიმები, გადასახადები და 

სხვა ვალდებულებები რომელიც გამოწვეულია კომპანიის ან 

მასთან დაკავშირებული პირის (ფილიალი, კონტრაქტორი, 

თანამშრომელი და სხვა) მხრიდან ხელშეკრულების 

შეუსრულებლობით.  

2.10 კომპანიის მიერ წინამდებარე პირობების IV თავით 

გათვალისწინებული მერჩანტის ვებ-გვერდის მოთხოვნების 

და/ან წინამდებარე მუხლით ნაკისრი ნებისმიერი 

ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, ვალდებულია ბანკს 

მოთხოვნის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო 10,000 

აშშ დოლარის ოდენობამდე თანხით (ბანკის ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილებით) თითოეულ ასეთ დარღვევაზე. 

2.11 კომპანიის მიერ წინამდებარე პირობებით ნაკისრი 

თანხების გადახდის ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, 

რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს გადახდის ვალდებულების 

მომენტში კომპანიის ანგარიშზე სათანადო თანხების 

არარსებობას, კომპანია ვალდებული იქნება გადაუხადოს ბანკს 

ან/და eMoney-ს პირგასამტეხლო ტარიფებით 

გათვალისწინებული ოდენობით. 

2.12 მერჩანტის მიერ წინამდებარე პირობებით 

გათვალსწინებული კლიენტის იდენტიფიკაციის ნებისმიერი და 

ყველა პირობის დარღვევის შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია 

დააკისროს მერჩანტს პირგასამტეხლოს გადახდა 5000 ლარის 

ოდენობით თითოეულ ასეთ დარღვევაზე, რა შემთხვევაშიც 

მერჩანტი ვალდებული იქნება გადაუხადოს ბანკს აღნიშნული 

პირგასამტეხლო, ბანკის მიერ ასეთი პირგასამტეხლოს გადახდის 

მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში. 

2.13 მერჩანტი აცნობიერებს რისკს, რომ @pay.ge 

ელექტრონული ფოსტით სარგებლობა დაკავშირებულია 

ელექტრონული სახით ინფორმაციის გაცვლასთან და აქედან 

გამომდინარე პასუხისმგებელია ნებისმიერი მესამე პირის მიერ 

ელექტრონულ სისტემაში უკანონო შეღწევით გამოწვეულ 

ზიანზე. 

2.14 მერჩანტი პასუხისმგებელია @pay.ge ელექტრონული 

ფოსტით სარგებლობის დროს მის მიერ გაგზავნილი და 

მიღებული ელექტრონული საფოსტო გზავნილის შინაარსზე და 

მის კანონიერებაზე. 

2.15 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი 

მერჩანტისთვის მის ან/და სხვა მესამე პირების მიერ 

მარკეტინგული ან/და სხვა მიზნებისათვის გაგზავნილი 

საფოსტო გზავნილის შინაარსზე და ასევე იმ პროდუქციაზე და 

მომსახურებაზე რომელსაც მესამე პირები სთავაზობენ კლიენტს. 

2.16 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი შედეგებზე, 

რომლებიც გამოწვეულია მერჩანტის ან სხვა პირის კუთვნილი 

კომპიუტერის, ქსელის ან პროგრამული უზრუნველყოფის 

გაუმართაობით, ასევე აღნიშნული საშუალებების გამოყენებით 

მესამე პირის მიერ კონფიდენციალური ინფორმაციის მიღებით 

ან განხორციელებული ოპერაციებით. 

2.17 გარდა ამისა, ბანკი ან/და eMoney პასუხს არ აგებს არანაირ 

არასასურველ შედეგებზე, რაც შეიძლება გამოიწვიოს @pay.ge 

ელექტრონული ფოსტით სარგებლობის დროს მოკლე ან 

ხანგრძლივმა წყვეტებმა, დაყოვნებებმა ან ინტერნეტის 

შეფერხებით მუშაობამ ელექტროენერგიის გამორთვის, 

სატელეფონო ხაზის გაუმართაობის ან/და დაზიანების, 

ინტერნეტის შეფერხებით მუშაობის ან/და ბანკის კონტროლს 

გარეთ მყოფი გარემოებების შედეგად. 

2.18 მერჩანტი აცნობიერებს და თანხმდება, რომ ნებისმიერი 

ინფორმაცია ან/და მონაცემი რომელიც ჩამოტვირთულია ან/და 

სხვაგვარად არის მოპოვებული @pay.ge ელექტრონული ფოსტის 

საშუალებით და რომლის გამოყენებამ ან/და გამოუყენებლობამ 

გამოიწვია მერჩანტის კომპიუტერული ან/და პროგრამული 

უზრუნველყოფის ზიანი, მერჩანტის რაიმე მონაცემის ან/და 

ინფორმაციის დაკარგვა, წაშლა ან/და დაზიანება წარმოადგენს 

მერჩანტის რისკს და პასუხისმგებლობას და შესაბამისად ბანკი 

ან/და eMoney თავისუფლდება ნებისმიერი და ყველა ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულებისგან, რომელიც მიადგა კლიენტს 

ზემოთჩამოთვილი გარემოებ(ებ)ის დადგომით. 

2.19 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ იმ 

პროდუქციაზე ან/და მომსახურებაზე, რომელიც მერჩანტის მიერ 

@pay.ge ელექტრონული ფოსტით გამოყენებით იქნა შეძენილი 

ან/და სხვაგვარად მიღებული. 

2.20 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი მერჩანტის 

მიერ @pay.ge ელექტრონული ფოსტით გამოყენებისას 

ელექტრონული საფოსტო გზავნილის წაშლის ან/და მისი 

შეუნახავობისთვის. 

2.21 მერჩანტი ნებისმიერ ვითარებაში თავად არის 

პასუხისმგებელი ბანკისთვის ან/და eMoney-სთვის 

ელექტრონული არხების საშუალებით გაგზავნილ დავალებებზე. 

2.22 მერჩანტი აცნობიერებს რისკს და თანხმდება, რომ 

ელექტრონული არხების საშუალებით გაგზავნილი საგადახდო 

ან/და სხვა ტრანზაქციის დავალება არ არის უსაფრთხო და 

შესაბამისად არის ელექტრონული არხების სისტემაში მესამე 

პირების უკანონო შეღწევის რისკი, რასაც შესაძლებელია მოყვეს 

ზიანი, რაზეც მერჩანტი თავად არის პასუხისმგებელი. 

2.23 ბანკი ან/და eMoney დაეყრდნობა მერჩანტისგან SMS 

შეტყობინებით, USSD მენიუს, Facebook-ის,  Sმარტივი 

აპლიკაციის ან ნებისმიერი სხვა ელექტრონული საშუალებით 

მიღებულ ნებისმიერ ელექტრონულ დავალებას და ბანკი ან/და 

eMoney არ იქნება ვალდებული შეამოწმოს გამომგზავნის 

პიროვნება ან გამოგზავნილი დავალების ნამდვილობა. მერჩანტი 

არანაირ ვითარებაში არ შეედავება ბანკს ან/და eMoney-ს იმის 
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გამო, რომ იგი ეყრდნობა ამგვარ დავალებებს. მერჩანტი 

პასუხისმგებელია ტელეფონის არაავტორიზებულ გამოყენებაზე 

მესამე პირების მხრიდან. 

2.24 ბანკი ან/და eMoney არ აგებს პასუხს მობილურ 

სატელეფონო მომსახურებაზე და მერჩანტისთვის ამგვარი 

მომსახურების მიწოდებაზე პასუხისმგებელი იქნება ფიჭური 

კავშირგაბმულობის ქსელის მიმწოდებელი კომპანია. ასევე არ 

არის პასუხისმგებელი კლიენტსა და აღნიშნულ ფიჭური 

კავშირგაბმულობის ქსელის მიმწოდებელს შორის წარმოშობილ 

სადაო სიტუაციაზე. 

2.25 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ 

დანაკარგსა ან ზიანზე რომელიც ყოველგვარი შეზღუდვის 

გარეშე გამოწვეულია ტექნიკური დეფექტით, ელექტრონული 

გადაცემის ხარვეზით, ბანკის ელექტრონულ არხებში, და სხვა 

ელექტრონულ საშუალებებში უკანონო შეღწევის გზით. 

2.26 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ 

დანაკარგსა ან  ზიანზე, რომელიც გამოწვეული იქნა სერვისში 

შეფერხებით ან/და სერვისის გადატვირთვით რომელიც 

გავლენას ახდენს ელექტრონული არხების სისტემის 

ფუნქციონირებაზე. 

2.27 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი შედეგებზე, 

რომლებიც გამოწვეულია მერჩანტის ან სხვა პირის კუთვნილი 

მობილური ტელეფონის, ქსელის ან ტელეფონის პროგრამული 

უზრუნველყოფის გაუმართაობით, ასევე აღნიშნული 

საშუალებების გამოყენებით მესამე პირის მიერ 

კონფიდენციალური ინფორმაციის მიღებით ან 

განხორციელებული ოპერაციებით. 

2.28 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი ზიანზე, 

რომელიც მიადგა მერჩანტის მონაცემებს, პროგრამულ 

უზურნველყოფას, მობილურ ტელეფონს, ტელეკომუნიკაციებს 

ან სხვა მოწყობილობებს და რაც გამოწვეულია მერჩანტის მიერ 

ელექტრონული არხებით სარგებლობისას. 

2.29 ბანკი ან/და eMoney არ იქნება პასუხისმგებელი მერჩანტის 

წინაშე, თუ: ბანკს ან/და eMoney-ს არ მიუღია მერჩანტის მიერ 

გაგზავნილი საგადახდო ან/და სხვა ტრანზაქციის დავალებ(ებ)ი; 

კლიენტმა ბანკს მიაწოდა არასწორი ან არასრული ინფორმაცია. 

2.30 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი რაიმე 

ელექტრონულ ვირუსზე ან ვირუსებზე, რომელიც შეიძლება 

აღმოაჩნდეს მერჩანტის მობილურ ტელეფონს. 

2.31 ბანკი ან/და eMoney არ იქნება პასუხისმგებელი მერჩანტის 

წინაშე, თუ მერჩანტის მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხები 

ექვემდებარება სამართლებრივ შეზღუდვას. 

2.32 ბანკი ან/და eMoney არ იქნება პასუხისმგებელი 

წინამდებარე პირობებით ნაკისრი ვალდებულების 

შესრულებაზე, თუ აღნიშნული გამოწვეულია: 

(i) მერჩანტის მიერ წინამდებარე პირობებით ნაკისრი 

ნებისმიერი ვალდებულების დარღვევით. 

(ii) მერჩანტის ან მისი ქონების მიმართ სასამართლო, 

აღმასრულებელი ან/და საგადასახდო ორგანოების მოთხოვნების 

ან/და შეზღუდვების დაწესებით. 

2.33 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი 

დაგვიანებულ, არაკორექტულ ან შეუსრულებელ ოპერაციებზე, 

რომლებიც გამოწვეულია საგადამხდელო ან სხვა სისტემის 

ტექნიკური მიზეზებით. 

2.34 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი შედეგებზე, 

რომლებიც გამოწვეულია მერჩანტის ან სხვა პირის კუთვნილი 

კომპიუტერის, ქსელის ან პროგრამული უზრუნველყოფის 

გაუმართაობით მესამე პირის მიერ კონფიდენციალური 

ინფორმაციის მიღებით ან განხორციელებული ოპერაციებით. 

2.35 მერჩანტი აცხადებს თანხმობას მასზედ, რომ მის 

წინამდებარე პირობების IV თავით გათვალისწინებული 

ელექტრონული არხებობით სარგებლობისას, ბანკი არ არის 

პასუხისმგებელი და შესაბამისად არც ერთ შემთხვევაში არ არის 

ვალდებული დაუბრუნოს მერჩანტს ჩარჯბექის ან/და გაუქმების 

ოპერაციის თანხები. 

2.36 ბანკი ან/და eMoney არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება 

პასუხისმგებელი მერჩანტის არც ერთ იმ ტრანზაქციაზე, 

რომელიც არ დასრულებულა ბანკის მიერ მერჩანტის მიმდინარე 

ან/და Sმარტივი ანგარიშ(ებ)ის დაბლოკვის გამო. 

2.37 მერჩანტი აცნობიერებს რისკს, რომ ბანკის ან/და eMoney 

ელექტრონული არხებით სარგებლობა დაკავშირებულია 

ელექტრონული სახით ინფორმაციის გაცვლასთან და აქედან 

გამომდინარე პასუხისმგებელია ნებისმიერი მესამე პირის მიერ 

ელექტრონულ სისტემაში უკანონო შეღწევით გამოწვეულ 

ზიანზე.  

2.38 ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით მერჩანტი აცხადებს 

ცალსახა და უპირობო თანხმობას, ნებისმიერ დროს, ბანკის ან/და 

eMoney-ის მიერ შემდგომი შეტყობინების გარეშე, ნებისმიერი 

მარკეტინგული ან/და სხვა მიზნებისთვის (რაც შეზღუდვის 

გარეშე მოიცავს ნებისმიერ სახის სარეკლამო კამპანიას ან/და 

პრომო აქციას) ბანკისგან ან/და სხვა პირებისგან მიიღოს ცნობა, 

წერილი, მოკლე ტექსტური ან ნებისმიერი სხვა შეტყობინება, 

ელექტრონული ფოსტა ან/და სხვა ნებისმიერი ფორმით 

მიწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია, ხელშეკრულებაში 

მითითებულ რეკვიზიტებზე. ამასთან, ზემოთაღნიშნული 

რეკვიზიტების ცვლილების შემთხვევაში, შეცვლილ 

რეკვიზიტებთან მიმართებაში ბანკი ან/და eMoney 

უფლებამოსილი იქნება გამოიყენოს წინამდებარე პუნქტით 

მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება მერჩანტის 

ყოველგვარი შემდგომი თანხმობის გარეშე.  

2.39 ბანკი ან/და eMoney უფლებამოსილია, რომ წინამდებარე 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პროდუქტებთან მიმართებაში 

მერჩანტისთვის ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე გამოიყენოს 

პრომო კამპანიები, გათამაშებები და აქციები, მომსახურების 

პირობებზე თუ ტარიფებზე მერჩანტისთვის დროებითი თუ 

მუდმივი ხასიათის შეღავათიანი პირობების დაწესებით. 
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მერჩანტის მიერ ასეთი აქციების დროს აღნიშნული 

პროდუქტებით სარგებლობა გულისხმობს მის თანხმობას ასეთი 

აქციების პირობებზე. 

2.40 მომსახურების განხორციელების დაყოვნებისთვის ბანკს 

ან/და eMoney-ს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, თუ ეს მისი 

მიზეზით არ არის გამოწვეული, ან გამოწვეულია მერჩანტის მიერ 

ბანკისთვის ან/და eMoney-სთვის არასწორი ინფორმაციისა და/ან 

არასწორი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტის გადაცემით. 

2.41 ამ ხელშეკრულების პირობების  მიუხედავად, ბანკი ან/და 

eMoney არ იქნება პასუხისმგებელი მერჩანტის წინაშე ისეთ 

ზარალზე ან ზიანზე, რომელიც არაპირდაპირ წარმოიშვა 

წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ მომსახურებასთან 

დაკავშირებით. ასევე გამორიცხულია ბანკის ან/და eMoney-ს 

პასუხისმგებლობა  მოგების,  ბიზნესის, შემოსავლის  ან 

დაგეგმილი დანაზოგების დაკარგვაზე, რომელიც 

დაკავშირებულია ხელშეკრულებაში განსაზღვრულ საბანკო 

მომსახურებებთან. 

2.42 ბანკი ან/და eMoney არ არის პასუხისმგებელი მერჩანტის 

დავალებით განხორციელებული ოპერაციის შედეგებზე. 

2.43 მერჩანტი პასუხისმგებელია ანგარიშის გასახსნელად და 

მასზე ოპერაციების საწარმოებლად წარმოდგენილი 

ინფორმაციის და დოკუმენტების უტყუარობაზე. 

2.44 მერჩანტი პასუხსიმგებელია ყველა ოპერაციაზე რომელიც 

ანგარიშზე განორციელდება ანგარიშზე მის დახურვამდე ან 

დახურვის შემდეგ. 

2.45 გადამხდელის ან/და აბონენტის მიერ ბანკის ან/და 

კომპანიის მიმართ ზარალის ანაზღაურებაზე წაყენებულ 

მოთხოვნაზე ბანკი პასუხს აგებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

აღნიშნული ზარალი გამოწვეულია ბანკის მიერ გადასახდელის 

ჩარიცხვის პროცესში დაშვებული შეცდომით - კომპანიისათვის 

დაგვიანებით, არასწორად, არასრულად ან/და არაზუსტად 

ინფორმაციის მიწოდებით ან/და გადასახდელის გადახდაზე 

საგადასახადო დავალების ან მოთხოვნის დაგვიანებით 

შესრულებით. ყოველგვარი ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, 

აღნიშნული პასუხისმგებლობა ბანკს არ დაეკისრება, თუ იგი 

განპირობებულია გადამხდელის მიერ შეუსაბამო მონაცემების 

მოწოდებით, კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულებით ან/და საბილინგო 

სისტემისა და მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური საშუალებების 

გაუმართაობით, თუკი ამგვარი გაუმართაობა გამოწვეული არ 

არის ბანკის მიზეზით. 

2.46 ბანკი არ არის პასუხისმგებელი აბონენტების წინაშე 

კომპანიის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებზე, რომლებიც მას 

წარმოეშობა მომსახურების პროცესში. 

2.47 გადამხდელის ან/და აბონენტის მიერ ბანკის ან/და 

კომპანიის მიმართ ზარალის ანაზღაურებაზე წაყენებულ 

მოთხოვნაზე კომპანია პასუხს აგებს იმ შემთხვევაში, თუ 

აღნიშნული ზარალი გამოწვეულია კომპანიის მიერ 

გადასახდელის გადახდის პროცესში დაშვებული შეცდომით 

ან/და არასათანადო მხარდაჭერით, რაც შეზღუდვის გარეშე 

გულისხმობს, ბანკის მიერ საბილინგო სისტემაში 

ელექტრონული წვდომის საშუალებებისა და მონაცემთა 

გადაცემის ტექნიკური საშუალების შეფერხებას, დროულად 

აბონენტთა ანგარიშების განუახლებლობას გაწეული 

მომსახურეობის მიხედვით, ბანკიდან მონაცემთა გადაცემის 

ტექნიკური საშუალებებით გადასახდელის გადახდის შესახებ 

მიღებული ინფორმაციის  დაგვიანებით ან/და არასრულად 

ასახვას აბონენტის ანგარიშში. 

2.48 იმის გათვალისწინებით, რომ ბანკი ან/და eMoney 

მოქმედებს მერჩანტის დავალებით წინამდებარე პირობებით 

გათვალისწინებული საბანკო მომსახურების გაწევისას მერჩანტი 

აცხადებს თანხმობას იმის შესახებ, რომ აუნაზღაურებს და 

დაიცავს ბანკს ან/და eMoney-ს ზიანისგან, ზარალისგან, 

სასამართლო ხარჯებისგან, მერჩანტის ან მესამე მხარის მიერ (რაც 

ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს დამატებითი ბარათის 

მფლობელებს) წამოწყებული საჩივრისგან, ქმედებისგან ან 

სასამართლოში წარდგენილი  საჩივრისგან, სარჩელისგან ან 

განაცხადისგან ასევე მერჩანტი აუნაზღაურებს და დაიცავს ბანკს 

ან/და eMoney-ს ისეთი ზიანისაგან, რომელიც წარმოიშვა  

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

მომსახურების გამოყენების შედეგად, ან ისეთი ზიანისაგან, 

რომელიც წარმოიქმნა  ასეთი მომსახურების  მეშვეობით 

განხორციელებული ოპერაციის შედეგად; მერჩანტი აღიარებს, 

რომ აღნიშნული ოპერაციები განხორციელდება ბანკის ან/და 

eMoney-ს მიერ მიღებული დავალებების და ავტორიზაციის 

შესაბამისად ამ პირობების მიხედვით და სხვა შესაბამისი 

განსაკუთრებული პირობების, ხელშეკრულებების, 

კონტრაქტების ან მსგავსი ინსტრუმენტების მიხედვით. მერჩანტი 

აგრეთვე აცხადებს თანხმობას და ადასტურებს, რომ ზარალის 

ანაზღაურების პირობები ძალაში დარჩება და მერჩანტისთვის 

მავალდებულებელი იურიდიული ძალა ექნება იმ შემთხვევაშიც 

კი, თუ მოხდება  საბანკო  მომსახურების ნაწილობრივ ან 

მთლიანად გაუქმება. 

2.49 მერჩანტი აცხადებს და თანახმაა, რომ მას შესაძლოა 

მოუწიოს ზარალის ანაზღაურების შესახებ დამატებითი 

ხელშეკრულებების, განცხადებების ან სხვა მსგავს დოკუმენტზე 

ხელმოწერა და მათი/მისი შესრულება, განსაკუთრებით კი ისეთ 

ოპერაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც წვდომის კოდ(ებ)ის 

გამოყენებით განხორციელდა. ამგვარი დამატებითი 

ხელშეკრულებები, განცხადებები და მსგავსი საშუალებები 

დაემატება და არ გამორიცხავს აქ მოყვანილ პირობებს ზარალის 

ანაზღაურების შესახებ. 

2.50  ნებისმიერი ზიანის დადგომის შემთხვევაში 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა არ ვრცელდება მერჩანტზე თუ 

ასეთი შეზღუდვა ცალსახად არ არის გაწერილი წინამდებარე 

ხელშეკრულებაში. 

2.51 ზემოაღნიშნული დებულებები მერჩანტის მიერ ზარალის 

ანაზღაურების და ვალდებულებების შეზღუდვის შესახებ 
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გავრცელდება ბანკის ან/და eMoney აღმასრულებელ პირებზე, 

დირექტორებზე, თანამშრომლებზე, წარმომადგენლებსა და 

აგენტებზეც, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ზარალი 

გამოწვეულია ბანკის ან/და eMoney-ს  გამიზნული ქმედებით ან 

ამ ხელშეკრულების პირობების დარღვევით (ყოველგვარი 

შეზღუდვის გარეშე მოიცავს ამ პირობების დარღვევას). 

 

3. ინტელექტუალური საკუთრება და მარკეტინგული 

თანამშრომლობა 

3.1 ბანკის ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება 

რჩება მხოლოდ მის საკუთრებად და კომპანიამ არ უნდა 

წამოაყენოს რაიმე პრეტენზია მათზე ნებისმიერ დროს, მათ 

შორის ამ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგაც. კომპანია 

იყენებს ბანკის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს 

მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც დაშვებულია ამ 

ხელშეკრულებით და მხოლოდ ამ ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადის განმავლობაში. კომპანიამ არ უნდა განახორციელოს რაიმე 

ქმედება და არ უნდა მოიქცეს ისე, რაც არათავსებადია ბანკის 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან და უნდა 

გამოიჩინოს გონივრული მზრუნველობა ამ უფლებების 

დასაცავად დარღვევისგან ან ზიანის მიყენებისგან.  

3.2 კომპანიის ყველა ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლება რჩება მხოლოდ მის საკუთრებად და ბანკმა არ უნდა 

წამოაყენოს რაიმე პრეტენზია მათზე ნებისმიერ დროს, მათ 

შორის ამ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგაც. წინამდებარე 

ხელშეკრულების შესაბამისად და ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადის განმავლობაში კომპანია ბანკს ან/და eMoney-ს გადასცემს 

არაექსკლუზიურ, როიალტისგან გათავისუფლებულ უფლებას 

გამოიყენოს მისი ინტელექტუალური საკუთრება, მათ შორის 

კომპანიის ნებისმიერი ლოგო, სასაქონლო ნიშანი, სავაჭრო 

სახელწოდება ან/და სხვა ინტელექტუალური საკუთრება 

მსოფლიოს მასშტაბით.  

3.3 ინტელექტუალური საკუთრების ნებისმიერი სახით 

გამოყენება, ადაპტირება ან/და ცვლილება საჭიროებს 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მქონე შესაბამისი  

პირის წერილობით თანხმობას.  

3.4 მერჩანტი ვალდებულია დაიცვას ბანკის ან/და eMoney-ს 

მიერ მისთვის გადაცემული ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლების სარგებლობის წესები და პირობები. ხოლო 

საერთაშორისო საგადახდო სისტემების (VISA, Mastercard და ა.შ.) 

ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების შემთხვევაში 

აგრეთვე საერთაშორისო საგადახდო სისტემების მიერ 

დადგენილი წესები და პირობები. მერჩანტი ვალდებულია არ 

გამოიყენოს საერთაშორისო საგადახდო სისტემების 

ინტელექტუალური საკუთრება, თუ მას შეიძლება მოჰყვეს 

საერთაშორისო საგადახდო სისტემებისთვის ნებისმიერი სახით 

ზიანის მიყენება. 

3.5 მხარეები ადასტურებენ, რომ გააჩნიათ უფლება გადასცენ 

მათ საკუთრებაში არსებული ან სხვა სახით ლიცენზირებული 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება. 

3.6 ბანკი ან/და eMoney იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს 

მოსთხოვოს კომპანიას შეწყვიტოს ბანკის, eMoney-ს ან/და 

მათთან დაკავშირებული პირების ინტელექტუალური 

საკუთრების გამოქვეყენბა, გავრცელება ან/და სხვაგვარად 

შეზღუდოს კომპანიის მიერ მათი გამოყენება. 

3.7 რეკლამირების ვალდებულება. კომპანია ბანკი ან/და 

eMoney მომსახურებების რეკლამირებას და შეთავაზებას 

მოახდენენ საკუთარი ხარჯებით.  

3.8 მოწონება და გაუქმება.  კომპანია ვალდებულია, მის მიერ 

და მისი წარმომადგენლების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების 

საგანთან დაკავშირებით შექმნილი ყველა სარეკლამო და 

შეთავაზების მასალა გამოყენებამდე წარუდგინოს ბანკს ან/და 

eMoney-ს მოწონებისთვის. ბანკს ან/და eMoney-ს უფლება აქვს, 

მოიწონოს ან არ მოიწონოს ნებისმიერი მასალა, აგრეთვე 

გააუქმოს საკუთარი მოწონება ნებისმიერ დროს. თუ ბანკი ან/და 

eMoney გააუქმებს საკუთარ მოწონებას,  კომპანია ვალდებულია 

რაც შეიძლება სწრაფად შეწყვიტოს ასეთი მასალების გამოყენება. 

3.9 წინასწარი თანხმობის გარეშე საჯარო განცხადებების 

გაკეთების აკრძალვა.  კომპანია ვალდებულია არ გააკეთოს 

საჯარო განცხადებები პრესასთან და სხვა სახის საინფორმაციო 

საშუალებებთან ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

მხარეთა ურთიერთობის, საქმიანობის და მომსახურებების 

შესახებ და არ უნდა დაუშვას მისი თანამშრომლების ან 

წარმომადგენლების მიერ ინტერვიუს მიცემა ან ასეთი 

ინფორმაციის სხვაგვარად საჯაროდ გამოტანა  ბანკის წინასწარი 

წერილობითი თანხმობის გარეშე, თითოეულ კონკრეტულ 

შემთხვევაში.  

3.10 მარკეტინგული მასალების გადაცემა. კომპანია 

ვალდებულია ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში სხვა 

მარკეტინგულ და სარეკლამო მასალებთან თანაბარ პირობებში 

ბანკის მიერ წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსოს ბანკის 

მიერ კომპანიისთვის გადაცემული სხვადასხვა მანიშნებლები 

(სტიკერები და სადგომები), სარეკლამო ნივთები და მასალები, 

რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს სხვადასხვა 

ბროშურებს და ბეჭდვითი ან ელექტრონული სახის სხვადასხვა 

სარეკლამო მასალებს. 

 

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი 

ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს უვადოდ. 

4.2 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს: 

4.2.1 მხარეთა შეთანხმებით ნებისმიერ დროს; 

4.2.2 რომელიმე მხარის მიერ ცალმხრივად, მეორე მხარისთვის 

არანაკლებ წინასწარ 20 (ოცი) საბანკო დღით ადრე წერილობითი 

შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ; 
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4.2.3 ბანკის მიერ ცალმხრივად, კომპანიის მიერ 

ხელშეკრულებით ნაკისრი  ნებისმიერი ვალდებულების 

დარღვევის შემთხვევაში; 

4.2.4  მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 

შემთხვევაში. 

4.3 ხელშეკრულების ნებისმიერი საფუძვლით შეწყვეტისას 

მერჩანტის ანგარიშ(ებ)ი დაიხურება, ხოლო მასზე არსებული 

ნაშთი (ასეთის არსებობისას) ბანკის მომსახურების საკომისიოს 

და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა 

გადასახდელების გამოკლებით ექვემდებარება მერჩანტისთვის 

დაბრუნებას. 

 

5. გადასახადები. 

5.1 მერჩანტი თავად არის პასუხისმგებელი სახელმწიფო თუ 

სხვა ორგანოსთვის საგადასახადო განაცხადის შეტანაზე. 

მერჩანტი აგრეთვე თავად არის პასუხისმგებელი გადაიხადოს 

ნებისმიერი გადაუხდელი გადასახადი (რაც ყოველგვარი 

შეზღუდვის გარეშე მოიცავს დამატებული ღირებულების 

გადასახადს),  საბაჟო გადასახადი, რომელიც შეიძლება დაწესდეს 

ნებისმიერ ვალდებულებაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას 

ანგარიშ(ებ)ის მართვასთან ან წინამდებარე ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ნებისმიერ ან ყველამომსახურებასთან 

მიმართებაში (ერთად, ”საგადასახადო ვალდებულება”); 

ამასთანავე, ბანკი ან/და eMoney თავად იქნება პასუხისმგებელი 

ნებისმიერი გადასახადის გადახდაზე ან ვალდებულებაზე, 

რომელიც დაკავშირებულია მერჩანტისგან მიღებულ საკომისიო 

თანხასთან.  თუ კანონის შესაბამისად ბანკს ან/და eMoney-ს 

ეკისრება რაიმე გადასახადი ან ჯარიმა მერჩანტის საგადასახადო 

ვალდებულების გამო, მერჩანტი დაუყოვნებლივ აუნაზღაურებს 

ბანკს ან/და eMoney-ს  ყველა ამგვარ ვალდებულებას იმ 

შემთხვევის გარდა, როდესაც ამგვარი გადასახადის ან ჯარიმის 

დაწესება გამოწვეულია ბანკის ან/და eMoney-ს განზრახი 

ქმედებით. 

5.2 ბანკი ან/და eMoney ვალდებულია შესაბამისობაში იყოს 

მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით და საგადასახადო 

კოდექსით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან. საქართველოს 

კანომდებლობასთან ერთად მერჩანტმა უნდა დააკმაყოფილოს 

ყველა სხვა ქვეყნის საკანონმდებლო მოთხოვნები თუ ისინი 

რაიმე სახით ვრცელდება ან შესაძლოა გავრცელდეს მასზე. 

 

6. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების 

გადაწყვეტის წესი 

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულება რეგულირდება და 

განიმარტება ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად. 

6.2 წინამდებარე ხელშეკრულებასთან მთლიანობაში ან მის 

რომელიმე ნაწილთან, აგრეთვე წინამდებარე 

ხელშეკრულებასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში მყოფ 

ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით დავების წარმოქმნის 

შემთხვევაში, მხარეები ყველა ძალისხმევას გამოიყენებენ 

მოლაპარაკებების გზით მათი გადაჭრისათვის. 

6.3 იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას 

მოლაპარაკებებით, მაშინ დავა  განსახილველად და საბოლოო 

გადაწყვეტილების მისაღებად გადაეცემა საქართველოს საერთო 

სასამართლოებს ხელშეკრულების შესრულების ადგილის 

მიხედვით. 

 

7. კონფიდენციალურობა და პირადი ინფორმაცია 

7.1 მხარეები ვალდებულნი არიან გაუფრთხილდნენ 

ერთმანეთის რეპუტაციას, დაიცვან ერთმანეთის შესახებ 

ინფორმაციის (პირობების) საიდუმლოება, გარდა წინამდებარე 

პირობებით ან მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 

7.2 მხარეები იღებენ პასუხისმგებლობას მეორე მხარის 

წერილობითი ნებართვის გარეშე არ გაუმხილონ მესამე მხარეს 

ნებისმიერი ინფორმაცია და მონაცემი,  რომელიც წარმოადგენს 

თითოეული მხარის კომერციულ საიდუმლოს და/ან პირდაპირ 

ან არაპირდაპირ ეხება ხელშეკრულებას, გარდა საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემისგან მიღებული წერილობითი 

მოთხოვნის და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

7.3 მხარეეები ვალდებულებას იღებენ უპირობოდ 

შეასრულონ ინფორმაციის კონფიდენციალობის, შენახვისა და 

გადაცემის საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემების ყველა 

წესი და რეგულაცია.  

7.4 იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მხარის მიერ წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კონფიდენციალურობის 

დარღვევამ ზიანი მიაყენა მეორე მხარეს, მაშინ ბრალეული მხარე 

ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი. 

7.5 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში 

მხარეები ვალდებულებას იღებენ, რომ  ინფორმაციის 

მიმწოდებლის  წერილობითი  თანხმობის  გარეშე არ გაამჟღავნონ 

ან თავისი და/ან მესამე მხარის სასარგებლოდ არ გამოიყენონ 

მიღებული ინფორმაცია. 

7.6 კომპანია ვალდებულია ბარათის მფლობელის წინასწარი 

თანხმობის გარეშე არ გასცეს ბარათის მფლობელის, საბანკო 

ბარათის ან საბარათე ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია, გარდა 

კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

7.7 კომპანია ვალდებულია არ შეინახოს საბარათე მონაცემები, 

რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საბანკო ბარათის ნომერს, 

CVV2/CVC2, და ბარათის მოქმედების ვადას, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში უზრუნველყოს PCI DSS-ის ან/და PA DSS-ის 

მოთხოვნებთან სრული შესაბამისობა.  

7.8 კომპანია არ არის უფლებამოსილი გამოიყენოს ბანკის 

ან/და საგადამხდელო სისტემების საფირმო სახელწოდება ან/და 

სასაქონლო ნიშანი ბანკის წინასწარი თანხმობის გარეშე, გარდა 
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წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 

7.9 კომპანია იღებს ვალდებულებას ბანკის შესახებ 

განცხადებული ნებისმიერი ინფორმაცია მის ვებ გვერდზე 

წერილობითი ფორმით შეათანხმოს ბანკთან ხელშეკრულების 

შესაბამისი კომუნიკაციების წყაროებით. 

7.10 პირადი ინფორმაციის გამოყენება 

7.10.1 ბანკს უფლება აქვს გადასცეს ან/და გაუმჟღავნოს ბანკის 

ხელთ არსებული ინფორმაცია მერჩანტის შესახებ, მერჩანტის 

მიერ განხორციელებული ოპერაციების შესახებ მერჩანტის მიერ 

ნებადართულ პირებს, ბანკის შვილობილ და მონათესავე 

საწარმოებს, ბანკის მომწოდებლებს. 

7.10.2 ბანკს უფლება აქვს, რაზედაც კომპანია აცხადებს უპირობო 

თანხმობას, გამოიყენოს ინფორმაცია კომპანიის მიერ 

წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული პროდუქტებით 

სარგებლობის შესახებ და გადასცეს აღნიშნული ინფორმაცია 

ბანკის შვილობილ, მონათესავე ან სხვა ნებისმიერ პირებს მათ 

მიერ სხვადასხვა მომსახურების შემოთავაზებების მიზნით. 

აღნიშნული ინფორმაცია ბანკის მიერ მოპოვებული იქნება 

სხვადასხვა წყაროებიდან, რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე 

მოიცავს მერჩანტის მიერ შევსებულ განაცხად(ებ)ს, მერჩანტის 

მიერ განხორციელებული ოპერაცი(ებ)იდან, გამოკითხვ(ებ)იდან 

და კვლევ(ებ)იდან (რომელიც მოიცავს კომპანიასთან 

დაკავშირებას ელექტრონული ფოსტით, ინტერნეტით, 

ტელეფონით ან სხვა საშუალებით), და ასევე სხვა გარე 

წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციას, რაც ყოველგვარი 

შეზღუდვის გარეშე მოიცავს სავაჭრო და მომსახურების 

ობიექტებს და მარკეტინგულ ორგანიზაციებს. 

7.10.3 ბანკის მიერ წინამდებარე მუხლში აღნიშნული 

ინფორმაციის შენახვა მოხდება იმ ვადით, რომელიც შეესაბამება 

ბანკის მიზნებს და ინტერესებს, მაგრამ არანაკლებ  საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადებისა. კომპანიის 

მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკი საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ ფარგლებში მიაწვდის კომპანიას მის შესახებ 

ბანკში არსებულ ინფორმაციას. აღნიშნული ინფორმაციის 

მიღებაზე ბანკს ცალმხრივად აქვს უფლება დააწესოს 

მომსახურების ტარიფი საკომისიოს სახით. 

7.10.4 თუ მერჩანტი თვლის, რომ მის შესახებ ბანკში არსებული 

ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან არ არის სრული, იგი 

ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს ბანკს 

აღნიშნულის შესახებ. 

 

8. ფორს-მაჟორი 

8.1 არც ერთი მხარე პასუხს არ აგებს წინამდებარე 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შეუსრულებლობაზე, არადროულად ან/და არასათანადოდ 

შესრულებაზე, თუ აღნიშნული შეუსრულებლობა, არასათანადო 

ან არადროული შესრულება განპირობებულია დაუძლეველი 

ძალის გარემოებათა (ფორს-მაჟორულ გარემოებათა) დადგომის 

ან/და მოქმედების შედეგად. აღნიშნული ვალდებულება ძალაში 

შედის დაუძლეველი ძალის გარემოებათა გაუქმებისთანავე. 

8.2 დაუძლეველი ძალის გარემოებები გულისხმობს საგანგებო 

ხასიათის მქონე მოვლენებს, რომლებიც წარმოიქმნა წინამდებარე 

ხელშეკრულების დადების შემდეგ, მხარეთა (მხარის) ნების 

გარეშე, მაგალითად: სტიქიური მოვლენები და კატაკლიზმები, 

ომი, სამოქალაქო არეულობა, სახელმწიფო ხელისუფლების 

საკანონმდებლო ან/და აღმასრულებელი ორგანოების,  

საერთაშორიოს საგადამხდელო სისტემების გადაწყვეტილებები 

და ა.შ. რაც შეუძლებელს ხდის მხარეთა სახელშეკრულებო 

ვალდებულების შესრულებას. 

8.3 მხარე, რომელიც განიცდის ფორს-მაჟორული 

გარემოებების ზემოქმედებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ, 

აღნიშნული გარემოებების დადგომიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) 

საბანკო დღის განმავლობაში, წერილობითი ფორმით აცნობოს 

მეორე მხარეს ფორს-მაჟორულ გარემოებათა და მათი დადგომის 

შესახებ და მიიღოს აუცილებელი ზომები ამ გარემოებებით 

გამოწვეული ნეგატიური შედეგების შესამცირებლად. 

ანალოგიური მოთხოვნები ვრცელდება აგრეთვე ფორს-

მაჟორული გარემოებებისა და მათი შედეგების შეწყვეტის 

შესახებ შეტყობინებაზეც. 

8.4 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, 

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების ვადა გაგრძელდება 

დაუძლეველი ძალის მოქმედების დროის შესაბამისად. 

9. დასკვნითი დებულებები 

9.1 მერჩანტი უპირობოდ აცხადებს თანხმობას, რომ ბანკს 

ნებისმიერ დროს შეუძლია დაუთმოს, გაყიდოს ან გადასცეს 

წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლებები, 

მოვალეობები და სარგებელი სხვა მესამე პირს.  

9.2 მერჩანტს არ აქვს უფლება, ბანკის წინასწარი წერილობითი 

თანხმობის გარეშე დაუთმოს, სრულად ან ნაწილობრივ გაყიდოს 

ან სხვაგვარად გადასცეს ნებისმიერ მესამე პირს წინამდებარე 

ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლებები, 

მოვალეობები და სარგებელი. ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ნებისმიერი უფლებების ან 

ვალდებულებების გადაცემის ან გადაკისრების ნებისმიერი 

მცდელობა კომპანიის მხრიდან ანულირდება ბანკის მიერ და 

წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების დარღვევას. თუ 

ბანკი თანხმობას გამოთქვამს კომპანიის მიერ წინამდებარე 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლებების და 

მოვალეობების გადაცემაზე ან გადაკისრებაზე, პირი, რომელსაც 

გადაეცემა ან გადაეკისრება ეს ხელშეკრულება, გადაცემის ან 

გადაკისრების ძალაში შესვლის დღიდან ითვლება წინამდებარე 

ხელშეკრულების მხარედ. გარდა ამისა, კომპანია, ბანკის 

მოთხოვნის შემთხვევაში, ვალდებულია აუნაზღაუროს ბანკს და 

დაიცვას ბანკი უვნებლად ყველა ვალდებულებისგან, 
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დანახარჯისგან, ხარჯისგან და ჯარიმებისგან, რაც შეიძლება 

წარმოიშვას ამ პირის მიერ ბანკისთვის მომსახურებების 

მიწოდებით. მერჩანტის მიერ ამ ხელშეკრულების გადაცემა არც 

ერთ შემთხვევაში არ გაათავისუფლებს კომპანიას მისი 

ვალდებულებებისგან, თუ ბანკმა არ გამოთქვა თანხმობა ასეთ 

გათავისუფლებაზე. 

9.3 იმ შემთხვევაში თუ ბანკი გამოიყენებს წინამდებარე 

მუხლის 9.1 პუნქტში მითითებულ უფლებას ან დააპირებს ამ 

უფლების გამოყენებას, კომპანია თანხმობას აძლევს ბანკს 

ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე გადასცეს კომპანიის ან/და 

კომპანიის ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია სხვა მესამე პირს ან 

მასთან დაკავშირებულ პირს. აღნიშნული არ მოახდენს 

ზეგავლენას კომპანიის კანონისმიერ უფლებებზე. 

9.4 ბანკი უფლებამოსილია, რაზედაც მერჩანტი აცხადებს 

უპირობო თანხმობას,  მერჩანტისთვის ყოველგვარი დამატებითი 

წერილობითი შეტყობინების გარეშე სუბსააგენტო 

ხელშეკრულებით მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე 

პირს ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებამოვალეობები და 

უზრუნველყოს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული მომსახურების ან მისი ნაწილის 

ორგანიზება იმ პირობით, რომ შეუფერხებლად გაგრძელდება 

ბანკის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

მომსახურების მიწოდება. 

9.5 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის 

განმავლობაში და მას შემდგომ (თუ ეს საჭიროა 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნების 

დაცვისთვის) ბანკი ან/და eMoney უფლებამოსილია მოსთხოვოს 

მერჩანტს და ასეთ შემთხვევაში მერჩანტი ვალდებულია ბანკს 

ან/და eMoney-ს, მის მიერ მოთხოვნილ ვადაში, წარუდგინოს 

მერჩანტის ბიზნესთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც შეზღუდვის გარეშე 

გულისხმობს ინფორმაციას მერჩანტის საკუთრებაში არსებული 

ქონების, მერჩანტის წესდების, მერჩანტის დამფუძნებლების, 

ბენეფიციარი მესაკუთრეების, დირექტორების, შვილობილი და 

დაკავშირებული კომპანიების და მერჩანტის ფილიალების 

შესახებ. მერჩანტი ვალდებულია შეატყობინოს ბანკს 

ყოველგვარი ცვლილების (მათ შორის კორპორატიულ 

სტრუქტურაში, პროდუქტების ან/და მომსახურებების 

ჩამონათვალში განხორცილებული ან/და განსახორციელებელი 

ცვლილებების) შესახებ. მერჩანტი ვალდებულია დაიცვას ბანკი 

ყოველგვარი ზარალისგან ან/და დანაკარგისგან, რაც შეიძლება 

გამოიწვიოს მერჩანტის მიერ მის კორპორატიულ სტრუქტურაში 

ან/და საქმიანობაში ცვლილების შეტანის შეუტყობინებლობამ. 

9.6 მერჩანტი აცხადებს თანხმობას, რომ ბანკის ან/და eMoney-

ს მხრიდან შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე, იგი საკუთარი 

ხარჯებით მიაწვდის ბანკს მის (მერჩანტის) ფინანსურ და 

საოპერაციო ინფორმაციას, მათ შორის ფინანსურ ანგარიშგებებს. 

მერჩანტი ასევე იღებს ვალდებულებას, ბანკის ან/და eMoney მიერ 

მოთხოვნის შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით მოახდინოს 

ნებისმიერი ისეთი გონივრული მოქმედების განხორციელება, 

რომელიც უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულების 

შესაბამისად მის მიერ ნაკისრი ნებისმიერი და ყველა 

ვალდებულების შესრულებას. 

9.7 ბანკი, eMoney და მერჩანტი წინამდებარე ხელშეკრულების 

შესაბამისად წარმოადგენენ დამოუკიდებელ ხელშემკვრელ 

მხარეებს და წინამდებარე ხელშეკრულება არ შეიძლება 

განმარტებულ იქნას როგორც ბანკის და მერჩანტის მიერ 

ერთობლივი საწარმოს დაარსება ან/და სააგენტო ურთიერთობის 

ჩამოყალიბება. არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება გამოვიდეს 

მეორე მხარის სახელით ნებისმიერ სამართლებრივ 

ურთიერთობაში. 

9.8 თუ წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტი ან 

მისი ნაწილი რაიმე მიზეზით იქნა გაუქმებული, ბათილად 

ცნობილი ან შეწყვეტილი, აღნიშნული პუნქტი ან მისი ნაწილი 

აღარ იქნება გამოყენებული, რაც არ იქონიებს გავლენას 

ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტების იურიდიულ ძალაზე. 

9.9 კომპანიის მიერ ბანკიდან ელექტრონული სახით მიღებულ 

ნებისმიერ შეტყობინებას აქვს წერილობითი ფორმით მიღებული 

შეტყობინების ძალა. 

9.10 ბანკი არ არის პასუხისმგებელი მერჩანტის მიერ 

შეტყობინებების მიუღებლობაზე, თუკი იგი გაგზავნილი იქნა იმ 

მისამართზე ან იმ საკონტაქტო მონაცემების საფუძველზე, 

რომელიც მერჩანტის მიერ წინასწარ არის მითითებული. 

9.11 თუ წინამდებარე ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული, ნებისმიერი შეტყობინება ხორციელდება 

წერილობითი ფორმით. 

9.12 ბანკის მიერ საკუთარი უფლებების განხორციელების 

გადავადება არ ნიშნავს იმას, რომ ბანკი უარს ამბობს თავის 

უფლებებზე; აგრეთვე ნებისმიერი უფლების ნაწილობრივ ან 

სრულად გამოუყენებლობა არ ნიშნავს მომავალში ამ უფლების 

სრულად გამოყენების შეზღუდვას. 

9.13 წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა დანართი ამ 

ხელშეკრულების და პირობების განუყოფელი ნაწილია. 

წინააღმდეგობის შემთხვევაში წინამდებარე პირობებს ენიჭება 

უპირატესი ძალა მის დანართებთან შედარებით. 

9.14 ბანკს უფლება აქვს ცალმხრივად, მხარეთა შორის 

ყოველგვარი დამატებითი წერილობითი შეთანხმების გარეშე, 

შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულებაში, 

დანართებსა თუ ყველა სხვა სახელმძღვანელოში. 

9.15 ბანკი აღნიშნული ცვლილების შესახებ 60 (სამოცი) 

კალენდარული დღის განმავლობაში განათავსებს ინფორმაციას 

ბანკის მიერ ოპერირებად ნებისმიერ ვებ-გვერდზე ან/და ბანკის 

ფილიალებსა და სერვის-ცენტრებში ან/და პირადად 

შეატყობინებს მერჩანტს. 

9.16 წინამდებარე ხელშეკრულებას ენიჭება უპირატესი ძალა 

მხარეთა შორის აქამდე იგივე საგანზე გაფორმებულ ნებისმიერ 

შეთანხმებასა და ხელშეკრულებასთან შედარებით. 

ხელშეკრულება სავალდებულო იქნება და შესაბამისი 
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იურიდიული ძალა ექნება მხარეების შესაბამისი მემკვიდრეების 

და უფლებამონაცვლეების მიმართ.  

9.17 მხარეთა მიერ ამ ხელშეკრულების შესრულების ადგილად 

მიჩნეულია ბანკის იურიდიული მისამართი. 

9.18 წინამდებარე პირობები შედგენილია ქართულ, ინგლისურ 

და რუსულ ენებზე. შეუთავსებლობის შემთხვევაში უპირატესობა 

ენიჭება ქართულ ვერსიას. 
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საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის ჯარიმები 

 

წინამდებარე დანართში მოცემული საერთაშორისო საგადამხდელო სიტემის ჯარიმები არ წარმოადგენს 

საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის სანქციების ამომწურავ ჩამონათვალს, წინამდებარე დანართი არის 

ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში საერთაშორისო საგადამხდელო სიტემის რეგულაციებით განსაზღვრული 

ჯარიმების ამონარიდი. საერთაშორისიო საგადამხდელო სისტემა უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეცვალოს და/ან 

გაზარდოს საერთაშორისიო საგადამხდელო სისტემის რეგულაციის დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმების სახეები 

და ოდენობა. კომპანია წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1.4 პუნქტის შესაბამისად ვალდებულია მუდმივად გაეცნოს 

საერთაშორისო საგადამხდელო სიტემების რეგულაციებს და მასში შეტანილ ცვლილებებს და უზრუნველყოს მათთან 

შესაბამისობა. აღნიშნული რეგულციებით დადგენილი ვალდებულების დარღვევისთვის კომპანიას დაეკისრება 

ჯარიმა დასახელებული დარღვევისთვის შესაბამის მომენტში საერთაშორისო საგადამხდელო სიტემის მოქმედი 

რეგულაციის მიხედვით. 

 

1. საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემა VISA 

 

1.1. განმსაზღვრელი კრიტერიუმი 

1.1.1 კომპანია ექვემდებარება გლობალური ჩარჯბექი მონიტორინგის პროგრამის წესებს, თუ მის მიერ 

განხორციელებული საერთაშორისო ტრანზაქციების რაოდენობა ყოველთვიურად აღწევს ან აღემატება შემდეგ 

ლიმიტებს: 

• 100 ტრანზაქცია 

• 100 სადაო ტრანზაქცია (ჩარჯბექი ) 

• სადაო ტრანზაქციების შეფარდება ტრანზაქციების რაოდენობასთან აღწევს 1 %-ს. 

1.1.2 საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემას აქვს უფლება შეცვალოს ან დაამატოს ახალი ყოველთვიური ლიმიტები, 

კომპანიიდან მიღებული ზიანის განსაზღვრის შემდეგ. 

1.2 სადაო ტრანზაქციების სანქციები 

1.2.1 მას შემდეგ რაც კომპანია მოხვდება გლობალურ ჩარჯბექი მონიტორინგის პროგრამაში, საერთაშორისო 

საგადამხდელო სისტემა თითოეულ მოსულ ჩარჯბექზე აკისრებს კომპანიას ფინანსურ ვალდებულებას 100 აშშ 

დოლარის ოდენობით. 

1.2.2 იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ვერ ახორციელებს ჩარჯბექის რაოდენობის შემცირებასთან დაკავშირებულ 

ქმედებებს, საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემა იტოვებს უფლებას დააკისროს კომპანიას ჩარჯბექის დამუშავების 

გაზრდილი გადასახადი, მაგრამ არაუმეტეს 200 აშშ დოლარისა თითოეულ მოსულ ჩარჯბექზე. 

1.2.3 საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა უფლებას იტოვებს საჭიროების შემთხვევაში შეზღუდოს ბანკის მიერ 

კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულება. 

2. საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემა MasterCard 

2.1 იმ შემთხვევაში თუ კომპანია ფროდის მაღალი შეფარდების გამო მოხვდება საერთაშორისო საგადამხდელო 

სისტემის გლობალურ აუდიტის პროგრამაში, კომპანიას დაეკისრება 5000 აშშ დოლარის გადახდა ყოველთვიურად, 

შეუსაბამობის აღმოფხვრამდე. 

2.2 იმ შემთხვევაში თუ საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემა გადაწყვეტს საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის 

გლობალურ აუდიტის პროგრამაში მოხვედრილი კომპანიის შემოწმებას, ბანკი უფლებამოსილია კომპანიას დააკისროს 

აუდიტთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და ღირებულება. 

2.3 კომპანია ვალდებულია ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე წარმოადგინოს საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის 

აუდიტის მიერ მოთხოვნილი ყველა სათანადო ინფორმაცია. კომპანიის მიერ ინფორმაციის მიწოდებაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში ბანკი უფლებამოსილია ერთპიროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზე კომპანიას დააკისროს 50 000 

აშშ დოლარამდე თანხის გადახდა. 

2.4 კომპანიის მიერ ისეთი საქონლის/მომსახურების გაყიდვის შემთხვევაში, რაც არღვევს ინტელექტულური 

საკუთრების უფლებებს, კომპანიას დაეკისრება 100000 აშშ დოლარამდე თანხის გადახდა. 

2.5 ბანკი უფლებამოსილია დააკისროს კომპანიას 200 აშშ დოლარის გადახდა საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის 

ჩარჯბექის მონიტორინგის პროგრამაში დაფიქსირების თითოეულ შემთხვევაზე, რომელშიც კომპანია მოხვდება თუ 

მის მიერ განხორციელებული სადაო ტრანზაქციების შეფარდება ტრანზაქციების რაოდენობასთან აღწევს 0.5 %-ს და 

ჩარჯბექის რაოდენობა ბოლო თვეში არის არანაკლებ 50. 

2.6 ბანკი უფლებამოსილია დააკისროს კომპანიას 1000 აშშ დოლარის გადახდა საერთაშორისო საგადამხდელო 

სისტემის გადაჭარბებული ჩარჯბექის მონიტორინგის პროგრამაში დაფიქსირების თითოეულ შემთხვევაზე, რომელშიც 

კომპანია მოხვდება თუ მის მიერ განხორციელებული სადაო ტრანზაქციების შეფარდება ტრანზაქციების 

რაოდენობასთან აღწევს 1 %-ს და ჩარჯბექის რაოდენობა ბოლო ორ თვეში არის არანაკლებ 50.  
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